
OVida e Saúde de hoje vai ao ar às 8h na RBS TV.Confira:
> No verão aumenta a incidência de herpes.Como prevenir a doença?
> A arte de cultivar bonsais.
>Veja o que fazer para deixar a preguiça de lado e começar a praticar

atividade física em casa.
> Tem dicas para você manter a pele bonita e saudável neste verão.

MOACYR SCLIAR

A notícia chegou com atraso e deu um toque me-
lancólico à passagem do ano: morreu a modelo e atriz
francesa Isabelle Caro que, numa foto famosa, mostrou
seu corpo magérrimo (pesava menos de 30 quilos) de-
vastado pela anorexia nervosa, da qual ela, como mui-
tas outras garotas, foi vítima. Fez disso uma causa, in-
teiramente justificada quando se considera as pressões
exercidas, sobretudo sobre modelos, para que tenham
um corpo delgado. Isabelle defendeu essa causa com
coragem e com inteligência.

Por coincidência, no mesmo dia em que foi anun-
ciada sua morte, era divulgado um estudo publicado
na revista inglesa de psiquiatria Annals of General
Psychiatry mostrando que pessoas com anorexia ner-
vosa têm quociente de inteligência (QI) superior ao da
população em geral. Não chega a ser novidade; outros
estudos já haviam chegado à mesma conclusão.A per-
gunta se impõe: como se explica que pessoas inteli-
gentes adotem o comportamento doentio que as leva a
recusar o alimento, chegando ao extremo da completa
desnutrição?

■

A resposta é óbvia. Inteligência não é a mesma coisa
que equilíbrio emocional. Inteligência refere-se ao ra-

ciocínio, ao entendimento; situa-se no plano do inte-
lecto. O equilíbrio emocional resulta da capacidade que
todos temos, em maior ou menor grau, de lidar com
nossos impulsos, positivos ou negativos. Por causa dis-
so muitos autores propuseram expressões que unissem
inteligência e controle emocional. Já no começo do sé-
culo passado Edward Thorndike falava em “inteligên-
cia social”; em 1975 Howard Gardner introduziu a ideia
de que inteligência não é uma coisa só,que há vários ti-
pos de inteligência, incluindo a inteligência que permite
a uma pessoa entender a si própria, seus sentimentos,
temores, motivações; nos anos 90 surgiu o conceito de
inteligência emocional popularizado pelo psicólogo (e
colaborador do New York Times) Daniel Goleman, au-
tor do best-seller Emotional Intelligence: Why It Can
Matter More Than IQ (Inteligência emocional: porque
ela é mais importante que o QI).

■

Isto não significa ignorar a inteligência no seu concei-
to clássico. O trabalho citado também mostrou um fato
interessante: as pessoas que se recuperaram da anore-
xia nervosa tinham QI mais alto. Ou seja, a inteligência
talvez ajude os anoréxicos a combater eficazmente seu
problema. Como em tudo na vida, o binômio inteligên-
cia-equilíbrio emocional é aí fundamental. Uma con-
clusão que Isabelle Caro sem dúvida endossaria.
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Avaliação fonoaudiológica de crianças
A Clínica-Escola de Fonoaudiologia da Feevale seleciona

crianças para participar de uma pesquisa.As crianças devem
ter cinco anos ou mais,apresentar trocas de sons na fala,
não ter problemas neurológicos,não ter tido problemas

e/ou doenças nos primeiros anos de vida e nunca ter recebido tratamento
fonoaudiológico.As selecionadas passarão por avaliação e aquelas que
necessitarem de atendimento serão encaminhadas para serviços necessários.
Informações: (51) 3586-8800,ramal 8795,no turno da manhã ou tarde.

Interpretação dos sonhos
A Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul oferece

o curso Introdução à Interpretação dos Sonhos,com a
coordenação do psicólogo Leonardo Della Pascoa,dias
19 e 26 de janeiro,na sede da instituição(Rua Felipe Néri,
414,segundo andar).O curso está aberto a estudantes e a

profissionais da saúde e áreas afins.Informações: (51) 3331-8586.

As novidades na cirurgia digestiva
Rotinas em Cirurgia Digestiva (Artmed) chega à

segunda edição.Organizada pelos médicos Luiz Rohde e
Alessandro Bersh Oslvadt,a obra conta com a colaboração
de todos os professores e contratados do Serviço de
Cirurgia Digestiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
além de outros profissionais.A nova edição aborda temas
como endoscopia,acessos à cavidade peritoneal,triagem
genética de pacientes,cirurgia hepática infantil,novos
conceitos em nutrição e cirurgia da obesidade mórbida.

Perdas gestacionais
O Hospital de

Clínicas de Porto
Alegre faz estudo
para investigar fatores

de risco para perdas gestacionais
recorrentes.Mulheres com duas ou
mais perdas podem participar.As
interessadas devem comparecer ao
Centro de Pesquisa Clínica do HCPA
(Rua Ramiro Barcelos,2.350,prédio
21),na segunda-feira,das 12h às
18h.Informações: (51) 3359-
8011,das 9h às 18h,com Cláudia.

Estudo com idosos
Projeto de

pesquisa da Escola
de Educação Física
da UFRGS convoca

homens a partir de 60 anos para
prática de musculação e bicicleta
ergométrica gratuitamente. Serão
realizadas avaliações físicas.
Interessados em participar
devem entrar em contato com o
professor Eduardo pelo fone (51)
9119-3651 de segunda a sexta das
8h30min às 18h.
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