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A inovação tecnológica 

está transformando 

radicalmente o ritmo de 

vida dos consumidores

Em média, passamos de 
8 a 14 horas diárias em 
frente a uma tela. Isso 

quer dizer que grande parte 
das coisas que são feitas duran-
te o dia ocorrem por meio de 
um aparelho, principalmente 
um dispositivo móvel. 

Esses novos hábitos têm 
provocado uma necessidade 
de urgência nunca vista antes. 
Ou seja, é preciso resolver ne-
cessidades ou anseios na hora. 
Caso contrário, o resultado é 
frustração e incômodo.

As empresas vêm se adap-
tando aos poucos a essas mu-
danças, usando como principal 
estratégia a passagem de boa 
parte de sua oferta de atendi-
mento ao cliente para os canais 
digitais, mas muitas vezes isso 
não é o bastante e os clientes 
se sentem no meio do caminho. 
Os consumidores esperam 
que suas necessidades sejam 
atendidas em tempo real. 

Se a empresa escolhida 
não oferece respostas ime-
diatas para suas perguntas 
nos canais digitais utilizados, 
esses consumidores acabam 
abandonando a transação e, 
consequentemente, buscam 
outra alternativa que se adapte 
melhor a essa intensa neces-
sidade de urgência. O desafi o 

das empresas atuais é saber 
como resolver essa necessida-
de, principalmente quando se 
presta serviço a uma grande 
quantidade de clientes.

Desde que os principais 
veículos de comunicação 
começaram a falar em assis-
tentes virtuais com inteligên-
cia artifi cial, essas soluções 
inovadoras têm conquistado 
um espaço cada vez maior em 
todas as empresas, seja para 
oferecer suporte a todos os 
usuários, fazer propaganda, 
vender, ajudar em transações, 
ou simplesmente manter uma 
conversa coloquial.

Os assistentes virtuais usam 
inteligência artifi cial, machine 
learning e a técnica de apren-
dizagem supervisionada para 
poder manter um diálogo 
natural que permite evoluir ao 
longo do tempo, graças ao seu 
uso constante. A Gartner Rese-
arch, empresa de consultoria e 
de investigação de tecnologias, 
já havia previsto que, em 2015, 
50% das atividades de busca 
dos usuários nos canais digitais 
seriam conduzidas por agentes 
virtuais e que em 2020 esse 
percentual subirá 85%.

As empresas já identifi caram 
essa necessidade de seus clien-
tes e devem se adaptar para 
responderem a esta urgência 
esperada.

(*) - É courtry manager da Aivo, 
empresa que propõe uma nova 

experiência de relacionamento com 
os clientes nos canais digitais.

Como atender à 
necessidade de urgência 

dos seus clientes?
Bruno Dalla Fina (*)

São Paulo, terça-feira, 18 de abril de 2017

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENATO NASCIMENTO MELEIRO, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 09/08/1991, residente e domiciliado 
em Praia Grande - SP, fi lho de Nascimento dos Anjos Meleiro e de Debora Aparecida de Melo 
Meleiro. A pretendente: NATHALIA POFFO BELTRAME, profi ssão: psicóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 13/12/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Angelo Beltrame e de Roseli Poffo Beltrame.

O pretendente: SÉRGIO EDUARDO DE GODOY, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 14/03/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Francisco de Godoy e de Nancy Elias de 
Godoy. A pretendente: PRISCILA BELLUCCI, profi ssão: contadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 24/08/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Gino Bellucci Filho e de Sandra Regina Cavalcanti Bellucci.

O pretendente: DANILO SOUZA DE GODOI, profi ssão: eletrotécnico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Monte Sião - MG, nascido aos: 24/03/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Carlos Scarpelini de Godoi e de 
Lauraci Souza de Godoi. A pretendente: DANIELA SATIE SUGANO, profi ssão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 
03/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Sugano e 
de Deize Satiko Sugano.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA CARNEIRO, profi ssão: instalador de ar condi-
cionado, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/07/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Eduardo Carneiro e de 
Francisca de Oliveira Carneiro. A pretendente: CINTIA RODRIGUES DA SILVA, profi s-
são: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
26/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero da Silva e de 
Gilvanete Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO JOSÉ FERNANDES RENNER, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 02/08/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Ronaldo Renner e de Paula Cristina da Silva Fernandes 
Renner. A pretendente: ÉVELY DAIARA DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Maceió - AL, nascido aos: 22/06/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos de Souza Filho e 
de Mirian Mariano de Oliveira.

O pretendente: MARCOS YAMAKI, profi ssão: zootecnista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/03/1980, residente e domiciliado Três 
Corações, fi lho de Shigekazu Yamaki e de Kazue Yamaki. A pretendente: PRISCILA VEN-
DRAMINI SILVA, profi ssão: bioquímica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
São Paulo - SP, nascido aos: 05/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Decio Evandro da Silva e de Livia Vendramini Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTO DEGANI, profi ssão: técnico de laboratório de víde, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, nascido aos: 26/11/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wanderlei Degani e de Rosana Mary 
Gabriel. A pretendente: RAFAELA CRISTINA RIBEIRO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 02/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Darci Alves Ribeiro e de Alaide 
Maria de Jesus Ribeiro.

O pretendente: YOHANN CARELLI PARENTI, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Passos - MG, nascido aos: 29/07/1990, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Domingos Suhadolnik Parenti e de Jaqueline 
Simone Carelli Parenti. A pretendente: NICOLE BARRETO URA, profi ssão: técnico 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nas-
cido aos: 04/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio 
Ura e de Anna Lucia Barreto Ura.

O pretendente: NESISVALDO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: de Arapiraca - AL, nascido aos: 11/03/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson Pedro da Silva e de Maria Cicera da Silva. 
A pretendente: RACHEL ORSINI MOREIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Osasco - SP, nascido aos: 05/12/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Boaventura Moreira e de Rosana 
Orsini Moreira.

O pretendente: MAURICIO VIEIRA JUNIOR, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/06/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauricio Vieira e de Celia Ferreira Facó Vieira. 
A pretendente: DANIELA RIBEIRO BREDA, profi ssão: assistente jurídica, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, nascido aos: 08/05/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Breda Neto e de Stelamaris Chagas 
Ribeiro Breda.

A pretendente: FABIANA RODRIGUES TERNA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Guilherme - SP, nascida aos: 13/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Terna e de Tania Maria 
Rodrigues Terna. A pretendente: MICHELE YAMASHIRO, profi ssão: massoterapeu-
ta, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 10/03/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Masatoshi Yamashiro e de 
Marina Yamashiro.

O pretendente: RICARDO BRUNO AGUIAR DA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 27/12/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo da Silva e de Norma Suely 
de Aguiar Silva. A pretendente: MARLENE APARECIDA FERREIRA PINTO, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 
05/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edison Ferreira Pinto 
e de Fátima da Penha Furlan Ferreira Pinto.

O pretendente: HÁTYLAS FELYPE ZANETI DE AZEVEDO, profi ssão: biomédico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 20/06/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eliasar Rodrigues de Azevedo e de Rita 
de Cássia Zaneti de Azevedo. A pretendente: PAULA INTASQUI LOPES, profi ssão: 
biomédica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido 
aos: 06/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio Luis Lopes 
e de Vera Lúcia Intasqui.

O pretendente: DIEGO FELIPE DE SOUSA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 04/03/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Socorro Paulino de Sousa. A pretendente: IANCA 
JACINTO DOS SANTOS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalida-
de: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 15/03/1997, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Jacinto Filho e de Simone Alexandre dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MARQUES DE CARVALHO FERNANDES, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido 
aos: 09/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Leandro Rangel 
de Carvalho Fernandes e de Elisabete Marques da Silva. A pretendente: PRISCYLLA 
APONTE NUNES ELOY, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital - SP, nascido aos: 13/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Mauricio Fernandes Eloy e de Denise Ramona Aponte Nunes.

O pretendente: WELLINGTON KAMADA DE ALMEIDA PINA, profissão: econo-
mista, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
nascido aos: 26/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Saturnino De Almeida Pina e de Keiko Kamada de Almeida Pina. A pretendente: 
RENATA MARIA ALTAVISTA SAGRETTI, profissão: nutricionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 10/10/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Carlos Antonio Sagretti e de Olga 
Maria Altavista Sagretti.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PEREIRA BUENO JUNIOR, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 07/12/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Antonio Pereira Bueno e 
de Vanda Maria de Faria Bueno. A pretendente: JULIANA COSTA ALARIO, profi ssão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido 
aos: 07/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Alario Filho 
e de Marizete dos Santos Costa.

O pretendente: FABIANO LOPES, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Pocinhos - PB, nascido aos: 01/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Maria do Socorro Lopes. A pretendente: MARIA CRISTINA DA SILVA, pro-
fi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Parau - RN, nascido aos: 
27/01/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Fernandes 
da Silva e de Francisca Albina Fernandes.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: GUILHERME MILAN RAMPAZO, profi ssão: jornalista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1982, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Valdinei Rampazo e de Angela Maria Milan 
Rampazo. A pretendente: DANIELE ALEGRINI, profi ssão: radialista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1987, residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Alegrini e de Iolanda Aparecida 
da Silva Alegrini.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1986, residente e domici-
liado no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Wagner José dos Santos e de Sidineia 
Roseli Vieira. A pretendente: MATHILDE STEPHANIE LAS HERAS, profi ssão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: Argentina, data-nascimento: 10/10/1985, residente e 
domiciliada no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Gustavo Las Heras e 
de Evelyne Marie Aline Las Heras.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A segunda vitória, no Gran-
de Prêmio do Bahrein 
no domingo (16), com 

Sebastian Vettel mostra que 
não apenas ele vai liderar o 
Mundial - são sete pontos a 
mais que Lewis Hamilton. A 
casa de Maranello mostra que 
tem as cartas para chegar bem 
até o fi m: um carro perfeito, 
um piloto impecável, um time 
de mecânicos confi ável e uma 
estratégia para corridas, fi nal-
mente, vencedora. 

Todos os ingredientes que 
levaram ao grande triunfo da 
Ferrari que agora tem um 2 
x 1 contra a Mercedes - como 
não acontecia há anos. E que o 
“cavalinho” tornou-se um osso 
duro de roer, dá testemunho a 
própria estratégia da Mercedes 
que, pela primeira vez em 2017, 
deu um a ordem de equipe aos 
seus pilotos, com Valtteri Bot-
tas obrigado a deixar Hamilton 
para fazer com que ele tentasse 
alcançar Vettel.

Uma atitude que revela so-
bretudo uma nova consciência 
contra um adversário que se 
mostra difícil para os fl echas de 
prata enquanto, no passado, os 
alemães deixavam a briga aber-
ta entre o tricampeão mundial 

Chorar sem motivo algum. Essa é uma 
queixa relativamente comum nos consul-
tórios de oftalmologia. 

Epífora é o nome que se dá quando os 
olhos lacrimejam espontaneamente. Vale 
dizer que não tem nada a ver com choro 
ou com o estado emocional da pessoa. 
São lágrimas insistentes, que fi cam escor-
rendo no canto dos olhos sem qualquer 
explicação aparente. Ao invés de todas as 
lágrimas serem drenadas para o sistema 
nasolacrimal, há algum bloqueio que induz 
a lágrima a escorrer pelo rosto. 

De acordo com o oftalmologista Renato 
Neves, diretor-presidente do Eye Care 
Hospital de Olhos, todos precisamos de 
lágrimas para lubrifi car a superfície ocular 
– o que contribui para manter a saúde dos 
olhos e a clareza da visão. “Esse lacrimeja-
mento espontâneo pode ser tratado com 
sucesso na maioria dos casos. Mas é preciso 
identifi car a causa, que tanto pode ser o 
bloqueio de um ducto lacrimal, quanto uma 
excessiva produção de lágrimas”. 

De acordo com o especialista, como os 
recém-nascidos geralmente não têm duc-
tos lacrimais plenamente desenvolvidos, 
o diagnóstico de epífora é muito comum 
antes de o bebê atingir um ano de idade. 
Neste caso, o problema costuma desapa-
recer nas primeiras semanas de vida. “Em 
adultos, é mais comum encontrarmos duc-

A gestão João Doria mudou a 
estratégia e o discurso relativo à 
distribuição de medicamentos a 
usuários da rede pública. Segundo 
afi rmou o secretário municipal de 
Saúde, Wilson Pollara, a entrega 
de remédios permanecerá sendo 
feita nas farmácias localizadas 
dentro das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). Diferentemente 
do planejado inicialmente, a rede 
privada prestará apenas um apoio 
complementar e numa segunda 
fase, ainda sem data marcada. 
“Voltar atrás não é um defeito, 
mas uma qualidade”, disse.

O recuo se deu após três 
meses de pressão dos mais 
variados setores de defesa do 
SUS na capital. Pollara citou, 
por exemplo, representantes do 
Conselho Municipal de Saúde e 
vereadores, que insistiram na 
manutenção do modelo atual 
durante audiência pública para 
debater a possível transferência 
da entrega dos insumos para as 

farmácias particulares. O novo 
formato do programa ainda não 
está fechado. O que se pretende, 
de acordo com Pollara, é conti-
nuar distribuindo medicamentos 
nas UBSs (a maior parte deles), 
repassar uma parte para a rede 
privada (remédios menos uti-
lizados) e aumentar a entrega 
via Correios (para pacientes 
crônicos, por exemplo).

Após assumir o cargo, em 
janeiro, o secretário já afi rmou 
por diversas vezes que farmácias 
privadas e não UBSs são os locais 
adequados para distribuição de 
remédios. A mudança no discurso 
é, segundo ele, fruto dos estudos 
realizados por sua pasta desde 
então. Nesta manhã, reconheceu 
que as orientações fornecidas 
nas unidades de saúde durante 
a entrega dos medicamentos é 
importante para os pacientes 
fazerem bom uso dos remédios, 
como no caso de prescrição de 
antibióticos (AE).

Prefeitura manterá distribuição 
de remédios nas UBSs

Para Ferrari, título mundial
em 2017 não é mais sonho

A “ditadura” da Mercedes nas pistas da Fórmula 1 chegou ao fi m e a Ferrari voltou a ser uma das protagonistas
da Ferrari. “Para fazer o que fi -
zemos hoje, precisamos de um 
toque de loucura”, destacou 
o chefe da escuderia italiana, 
Maurizio Arrivabene. “Estou 
satisfeito, mas não vamos fazer 
comparações com a Mercedes, 
por favor. O SF70H mostrou 
que é forte em um pista que 
pede, sobretudo, potência e 
tração”, acrescentou Arrivabe-
ne - que recebe os parabéns do 
presidente da equipe, Sergio 
Marchionne.

“É, naturalmente, uma grande 
satisfação voltar ao lugar mais 
alto do pódio com Sebastian. 
Mas, é ainda mais importante 
ter certeza de que a vitória de 
Melbourne não foi um acaso 
e que este Mundial nos verá 
como protagonistas até o fi m”, 
disse o presidente da Ferrari. 
“Sabemos que o caminho ainda 
é longo e, se quisermos chegar 
ao objetivo mais importante, 
não podemos diminuir nosso 
empenho e a concentração”, 
acrescentou Marchionne. Ago-
ra, para os líderes da escuderia 
italiana, é preciso se concentrar 
já sobre a próxima corrida, 
que ocorrerá no circuito russo 
de Sóchi em duas semanas. 
(ANSA/COM ANSA).

e seu então companheiro de 
equipe, Nico Rosberg. “Acredi-
to, honestamente, que para um 
piloto talvez seja a pior coisa a 
se escutar. Mas, estou seguro 
que fi z para que Lewis pudes-
se alcançar Sebastian, mesmo 
que ao fi m isso não aconteceu. 
O time me fez compreender, 
mas pessoalmente isso é duro”, 
disse Bottas.

Já para os italianos, melhor 
Páscoa não poderia existir, já 
que não havia a expectativa de 
vencer duas das três primeiras 
corridas. Para o alemão, que 
conquistou sua 44ª vitória na 
carreira, e para a Ferrari, há a 

confi rmação de que o caminho 
traçado na Austrália é mais do 
que certo. A diferença entre 
as “Vermelhas”, que venceram 
ontem, e as “Flechas de Prata”, 
à luz do que se viu, não existe 
mais. E uma confi rmação in-
direta disso veio do derrotado 
ontem.

“Dei tudo e não poderia 
fazer mais”, disse Hamilton 
ao lamentar a punição de 
cinco segundos recebida por 
bloquear Daniel Ricciardo, 
da Red Bull, na entrada dos 
boxes. Difícil dizer o que teria 
acontecido se a punição não 
existisse, mas nada tira o ânimo 

O que fazer quando
os olhos lacrimejam sem parar?

se corta o alimento. 
Outra causa comum é a fotofobia (reação 

à claridade excessiva) e o crescimento de 
cílios no sentido oposto ao que deveria 
crescer, ou seja, eles nascem para dentro 
e acabam irritando os olhos, favorecendo 
o lacrimejamento”. Neves afi rma que há 
várias outras causas a serem investiga-
das, como ceratite (infecção da córnea), 
úlcera, terçol, e até mesmo o uso de certos 
medicamentos que favorecem a síndrome 
do olho seco. A síndrome do olho seco 
provoca vários tipos de desconforto, desde 
uma leve irritação, até coceira em excesso, 
sensação de queimação e dor. 

Essas alterações também podem estimu-
lar a produção de lágrima, fazendo com que 
o paciente se queixe de lacrimejamento ex-
cessivo. Sendo assim, a primeira medida é 
avaliar cuidadosamente o olho do paciente, 
a fi m de checar se o lacrimejamento ocorre 
em apenas um olho, se está associado a uma 
lesão, infecção, acidente, ou a qualquer 
outro fator. Com o diagnóstico em mãos, o 
oftalmologista pode dar sequência ao tra-
tamento, que pode incluir a desobstrução 
do ducto lacrimal ou até mesmo a criação 
de um novo canal nasolacrimal.

Fonte: Dr. Renato Neves, cirurgião-
oftalmologista e diretor-presidente do Eye 
Care Hospital de Olhos (www.eyecare.
com.br). 

tos bloqueados ou muito estreitos. Neste 
caso, além do lacrimejamento espontâneo, 
e às vezes excessivo, o paciente fi ca mais 
suscetível a infecções oculares”. 

Mas há também irritações que podem 
aumentar a produção de lágrima, como 
uma   tentativa de o corpo lavar e se livrar 
do que o está incomodando. “A conjuntivite 
alérgica ou infecciosa costuma aumentar 
a produção de fi lme lacrimal durante a 
fase crítica da doença. O mesmo ocorre 
quando a pessoa leva alguma bolada ou 
pancada no olho, e até mesmo quando 
entra em contato com químicos, fumaça 
ou cebolas – que são altamente irritantes 
por conta do gás liberado na hora em que 
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