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Cada pessoa deve dormir entre 
7 e 9 horas por dia para garantir 
uma boa saúde, mas estas horas 
estão indicadas para os adultos, 
devendo ser adaptadas de acor-
do com a idade de cada um. Mas 
mais importante do que a quan-
tidade de horas é a qualidade 
destas horas. Assim, para dormir 
bem é necessário um lugar que 
ofereça segurança e tranquilida-
de para obter um sono reparador 
que promove o bem-estar.

O que acontece se não 
dormir o suficiente

Se a pessoa não dormir a 
quantidade de horas necessá-
rias para descansar e acordar 
revigorado, isso chama-se in-
sônia, quando não consegue 
pegar no sono, ou privação do 
sono, quando por algum moti-
vo é impedida de dormir. E isso 
pode trazer consequências de-
vastadoras para o organismo, 
como frequentes falhas de me-

mória, cansaço excessivo, olhe-
rias, envelhecimento, estresse 
e descontrole emocional. Além 
disso as defesas do organismo 
podem ficar comprometidas e 
a pessoa tem tendência a ficar 
doente com maior frequência. E 
quando a criança ou adolescen-
te não dorme o quanto deveria 
seu crescimento e desenvolvi-
mento podem ficar prejudica-
dos. 

https://www.tuasaude.com

Saiba quantas horasSaiba quantas horas
se deve dormirse deve dormir

Porque Saúde é fundamentalPorque Saúde é fundamental

IDADE
Bebê recém-nascido
Bebê com 1 mês
Bebê a partir 2 meses
Bebê a partir dos 5 meses
Bebê a partir dos 2 anos
Criança dos 3 aos 12 anos
Adolescentes dos 12 aos 18 anos
Adultos a partir dos 18 anos
A partir dos 65 anos

Número de horas que é necessário dormir, Número de horas que é necessário dormir, 
de acordo com a idade:de acordo com a idade:

QUANTIDADE DE HORAS QUE DEVE DORMIR
17 horas por dia, sendo distribuído ao longo do dia
8h30 min durante a noite e 7h durante o dia
10 horas durante a noite e 5 horas durante o dia
11 horas durante a noite e 3h45 min durante o dia
11 horas durante a noite e 2 horas durante o dia
10 horas por noite
9 horas por noite
7 a 9 horas por noite
7 a 9 horas divididas entre o dia e a noite
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As crianças têm seus 
enfrentamentos diários, 
se estressam, fi cam irrita-
das ou ressentidas, seja na 
escola, nos relacionamen-
tos ou até mesmo na famí-
lia. Na maioria das vezes 
ainda carregam o peso de 
sentir o que os pais ou cui-
dadores estão passando, 
querendo ou não, sabem 
tudo o que se passa nos 
relacionamentos e nas 
difi culdades diárias dos 
adultos.

A maneira como vive-
mos, os elementos que co-
locamos nas nossas vidas, 
os ambientes artifi ciais, 
o uso da tecnologia em 
excesso, a pressa, o jeito 
como dormimos, come-
mos, o ar que respiramos 
podem chegar a ser verda-
deiras ameaças para nosso 
estado emocional.

As crianças geralmente falam, expressam o que os 
deixa chateadas, tristes ou culpadas, do como reagem. 
Porem quando em um ambiente não tem espaço para 
serem escutadas, acabam guardando consigo alguns 
sentimentos que os tornam desmotivados, ou rebeldes, 
até mesmo agressivos. 

 Na maioria das vezes, desenvolvemos nas crianças 
a capacidade de falar, mas não, necessariamente, a de 
se comunicar. Falamos, falamos e falamos, porém, não 
somos escutados, bem como, não conseguimos escutar 
o que os outros falam. Essa incomunicabilidade se dá 
justamente por estarmos preocupados tão somente em 
nos expressar. É como se andássemos todos na rua, ao 
mesmo tempo, da mesma forma, mas ninguém conse-
guisse perceber ninguém. E, sim, podem fazer essa re-
lação, porque ela ocorre inevitavelmente: a incapacida-
de do ouvir leva à incapacidade de enxergar que nossas 
crianças estão passando.

Assim sendo, as crianças podem gritar espernear, 
tentar chamar a atenção de diferentes modos (e cons-
tantemente fazem isso), mas continuam autofalantes, 
porque esse comportamento apenas ratifi ca o egoísmo 
e o narcisismo que nos impedem de deixar a nossa voz 
(ego) um pouco de lado e tentar escutar, perceber o que 
o elas estão dizendo ou tentando dizer. 

Além de expressarem sofrimentos, também pre-
cisam do espaço para falar das noticias, vivencias que 
trazem às alegrias, o prazer, as novidades, assim como 
da forma que temos de compreendê-los e controla-los.

Na maioria das vezes se utiliza a tecnologia para 
expressar esses sentimentos não escutados, através de 
postagem ou até mesmo de jogos. A tecnologia é pode-
rosa, porem não pode trazer incomunicação, ao ponto 
de fi carem horas e horas por dia na tela de um compu-
tador.  É preocupante, e os pais precisam fi car atentos 
e guardar um tempo na rotina cheia de trabalho para 
fi carem com seus fi lhos, dialogando, escutando e dando 
atenção que merecem.

A forma como lidamos com nossas crianças vai 
infl uenciar da forma de como vão ser na vida adul-
ta e desde cedo é importante exercitar nosso cérebro 
pensante e expressar nossas emoções que nos ajuda 
a desenvolvermos e a termos sucesso principalmente 
emocional. Ai que os pais precisam desenvolver o papel 
de ouvintes e escutar com atenção o que os fi lhos têm 
para dizer.

Desde muitos pequenos precisamos traduzir nos-
sas emoções em palavras, já que as palavras se conec-
tam com os sentimentos em si. Pois podemos aprender 
a linguagem das emoções em qualquer idade, para não 
tornar nossas crianças de hoje em adultos frágeis e in-
seguros na vida adulta.

Onze-horasOnze-horas

Muito utilizada em canteiros domésticos, a Onze-horas 
é uma planta herbácea com folhas suculentas, que fl oresce 
no auge do sol (o que justifi ca seu nome) e exige poucos 
cuidados de cultivo.

Ela é de ciclo de vida anual, tolera a geada e a seca, gos-
ta de muito sol (mas também pode ser plantada à meia-
-sombra) e não precisa de muita água. Suas fl ores variam 
da cor rosa, laranja, branco, amarelo, vermelho, púrpura, 
salmão dentre outras, que colorem os jardins intensamente 
nos dias quentes e ensolarados. Mas, para o perfeito culti-
vo e fl oração, é importante que a Onze-horas seja plantada 
em solo bem permeável e com adubo orgânico. Ela pode 
ser plantada por estaquia ou sementes e o ideal é misturar 
areia com a terra no local do plantio.

Você pode cultivar Onze-horas em canteiros, vasos, jar-
dineiras etc. dentro ou fora de casa, desde que haja luz ade-
quadamente. E é importante deixá-la longe dos bixinhos de 
estimação, pois a planta é tóxica a eles. Outra observação, 
é retirar semanalmente as ervas daninhas dos arredores da 
Onze-horas, pois podem “sufocar” a planta e matá-la.

Uma boa ideia é aproveitar a fl oração da Onze-horas 
para garantir a jardinagem do ano seguinte: é só retirar as 
fl ores velhas e murchas e guarda-las, até que estejam secas 
para esmagar e obter as sementes. Basta então, colocá-las 
em um envelope que fi que em local seco até o próximo ano, 
onde começará novamente o ciclo do plantio e cultivo.

A boa nova, é que as onze-horas são bem efi cientes na 
absorção de CO2 (dióxido de carbono), gás que polui a at-
mosfera. Então, uma ótima ideia é começar agora a plantar 
onze-horas em locais com intenso movimento de auto-
móveis, por exemplo, e assim colaborar com as práticas 
sustentáveis de preservação do meio ambiente, enquanto 
embeleza-se os locais com a linda fl oração desta plantinha!

BioFlora/URI
Acadêmica de C. Biológicas/Bacharelado Inaê Carolina Sfalcin
Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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A importância da escuta
no desenvolvimento

da criança

Já imaginou modelar seu corpo em alguns minutos? As fi sioterapeutas Ju-
liane Bezerra e Patricia Obalski trazem para Santo Ângelo e Caibaté o método 
queridinho das famosas como Bruna Marquezine, Giovanna Ewbank, Marina 
Rui Barbosa entre outras a drenagem linfática método Renata França.

Renata França, é criadora desse método incrível (patenteado) que dá re-
sultados em uma única sessão. A técnica é um misto de drenagem linfática 
com pressão de modeladora eliminando toxinas, desinchando, acelerando o 
metabolismo e diminuindo muito as medidas.

O método melhora o sistema imunológico, sem falar que é altamente re-
laxante sendo indicado para gestantes, pós-operatórios, pós-parto imediato 
e contra indicado em casos de tumores, trombose venosa profunda e doenças 
do sistema linfático.

Suas alunas habilitadas e autorizadas 
para realizar seu método são chamadas por 
Renata de pupilas de sucesso, para conferir 
a certifi cação é só acessar www.sparenata-
franca.com /encontresuaterapeuta. Mês de 
março estamos com preços promocionais.

Para maiores informações ligue (55) 
9937-2320 Juliane Bezerra Fontana, 
(55)9653-1565 Patricia Obalski para conhe-
cer alguns dos nossos resultados sigam-nos 
no instagram @jubfontana e @patricia_
obalski.

O segredinho das celebridadesO segredinho das celebridades
agora na região das Missõesagora na região das Missões
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A limpeza da cozinha pode 
estar em dia, mas o mau cheiro 
da geladeira é capaz de conta-
minar todo o ambiente e mes-
mo depois que o alimento es-
tragado é jogado fora o odor 
permanece. É possível elimi-
nar o cheiro desagradável com 
receitas caseiras passadas de 
geração para geração. Além da 
tradicional dica da limpeza com 
água e detergente, truques com 
bicarbonato de sódio e carvão 
podem ser infalíveis contra esse 
problema.

Bicarbonato de sódio
O bicarbonato de sódio é um 

aliado na limpeza da casa e é 
uma substância que não causa 
alergia. Além de ajudar a de-
sengordurar, ele retira o odor 
de dentro da geladeira. Como? 
Basta passar um pouco de bicar-
bonato de sódio misturado com 
água no local que está com mau 
cheio.

Café
Colocar uma xícara de café 

em pó ou em grãos depois de ter 

higienizado a geladeira é uma 
das dicas de vovó mais conheci-
da para eliminar o cheiro ruim 
que aquele alimento estragado 
deixou.

Carvão
Por absorver as moléculas, o 

carvão é infalível para eliminar 
o odor da geladeira e não tem 
segredo. Basta colocar em um 
pote um pouco de carvão para 
ficar livre do cheiro desagradá-
vel horas depois. 

https://www.vix.com

Como tirar cheio Como tirar cheio 
ruim da geladeiraruim da geladeira

A privação do sono tornou-se comum devi-
do à rotina estressante, o que pode levar a efei-
tos negativos como défi cit cognitivo, alteração 
de humor, fadiga e lentifi cação na execução de 
tarefas do dia. Além disso, a privação do sono 
gera alterações endócrinas responsáveis pelo 
controle alimentar como a diminuição do hor-
mônio anorexígeno leptina e aumento do hor-
mônio orexígeno grelina (hormônio da fome), 
ocasionando um aumento do apetite. Em um 
estudo realizado em 2017 com estudantes de 
medicina da Universidade Severino Sombra, 
Vassouras (RJ), constatou-se associação po-
sitiva entre qualidade do sono ruim e excesso 
de peso entre os avaliados, promovendo um 
aumento em torno de 2,3 vezes a chance de ter 
ganho de peso.

Devido a desregulação hormonal (grelina e 
leptina) a restrição do sono faz com que a pes-
soa consuma mais calorias, além disso, reduz 
a capacidade do corpo de queimá-las. Quan-
to menos o indivíduo dorme mais fome e mais 
tempo para buscar comida ele terá, aumen-
tando o consumo calórico diário. Este hábito 
promove um maior cansaço e menor disposi-
ção, reduzindo a prática de atividades físicas, 
colaborando para o sedentarismo. É claro, que 
a necessidade de repouso varia entre as pesso-
as, mas há uma indicação mínima entre 6 e 8 
horas de sono por noite. 

Diante da importância de ter um sono de 
qualidade, segue algumas estratégias para 
melhorá-lo:

-Consumir alimentos fonte de triptofano, 
como frango, ovo, queijos, castanha de caju, 
amendoim, abacate, sementes de abóbora e 
chocolate amargo; evitar carboidratos refi -
nados; aumentar ingestão de peixes, frutas 
(principalmente kiwi, morango, amora, mir-
tilo, açaí, jabuticaba, acerola), alface e nozes. 
Exposição solar moderada, diminuir a exposi-
ção a eletrônicos a noite, trocar potes de plásti-
co por de vidro (para diminuir a exposição ao 
bisfenol-A).  Além de evitar de fumar e beber e 
praticar exercícios físicos. 

Matéria em parceria com Nutris do Bem

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com

Kelly Kercher

Qualidade do Sono
e Ganho de Peso
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Escolher o nome do bebê é uma das 
decisões mais importantes tomadas pe-
los papais. Alguns deles passam a vida 
inteira idealizando como os fi lhos se cha-
marão, outros fazem homenagens aos 
entes queridos ou aos ídolos, e a época 
em que a criança nasce também acaba 
infl uenciando em seu nome de batismo.

É comum que várias pessoas da 
mesma idade tenham nomes iguais ou 
similares, pois com o passar dos anos 
alguns nomes viram moda e outros 
entram cada vez mais em desuso.

Um levantamento da Arpen, apon-
tou quais nomes foram os mais popu-
lares de 2017, em contraponto, também 
apurou quais foram os menos registra-
dos ao longo do ano. Dentre os nomes 

mais registrados estão Alice e Miguel, 
sendo este último o mais popular dos 
últimos sete anos entre os meninos. 
Para quem está procurando um nome 
diferente, vale se inspirar nessas opções.

Veja quais são os nomes
mais usados:

• Adalberto
• Adolfo
• Clóvis
• Edvaldo
• Ivan
• Newton
• Sheila
• Terezinha
• Virginia

Disponível em https://www.vix.com
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Nomes que estão sendo Nomes que estão sendo 
cada vez menos usadoscada vez menos usados


