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Porque Saúde é fundamentalPorque Saúde é fundamental

Muitas pessoas escolhem o seu cão de estima-
ção apenas pela aparência ou até mesmo pelo seu 
tamanho. Entretanto, é preciso saber que a perso-
nalidade do animal é um ponto importante, o qual 
não pode ser descartado. Existem algumas raças 

– por exemplo –  que não são indicadas para am-
bientes familiares, principalmente por não serem 
tão dóceis, pacientes ou adaptáveis a ambientes 
movimentados.

Veja as raças de cães Veja as raças de cães 
mais tranquilas mais tranquilas 

Golden Retriever
Apesar de ser uma raça de grande porte, o Gol-

den Retriever é a escolha mais acertada para famí-
lias que buscam cães pacientes, brincalhões e com-
panheiros.

Beagle
O Beagle é um cão de porte pequeno à médio, po-

rém, cheio de energia e disposição. É o preferido de 
famílias com crianças e que gostam de passear ao 
ar livre.

Pug
Com uma aparência bem característica, o Pug é 

outra raça indicada para famílias.

Border Collie
O Border Collie, assim como o Golden Retriever, 

é uma raça de porte grande. Por serem cães alegres, 
amáveis e com uma alta facilidade para adestra-
mento, são bem populares entre as famílias com 
crianças.

Buldogue Inglês
A cara de mal do Buldogue Inglês, em um pri-

meiro momento, pode assustar. Porém, em poucos 
minutos a raça deixa transparecer sua doçura, fi de-
lidade e tranquilidade.

Labrador
O olhar do Labrador já diz tudo: é um cão sua-

ve, tranquilo e amoroso. Ama passar horas a fi o ao 
lado de seus companheiros, desde crianças a idosos. 
Por serem afetuosos e despreocupados, adaptam-se 
facilmente à nova família. 

Goldendoodle
A mistura entre o Golden Retriever e o Poodle 

não poderia resultar em outros adjetivos, a não ser 
muito amor, alegria, doçura e inteligência.

Pastor Australiano
Famílias ativas precisam ter em casa raças de 

cães igualmente ativas. E o Pastor Australiano é 
uma boa escolha: gostam de receber amor e aten-
ção, tanto dos donos como dos visitantes, amam 
brincar, são inteligentes e bastante ativos.

Schonoodle
O Schonoodle é o resultado do cruzamento entre 

o Schnauzer e o Poodle. Além de conviverem perfei-
tamente com crianças e outros animais de estima-
ção, a raça não apresenta muita queda de pelo.

Pastor Alemão
O grande porte do Pastor Alemão não engana: 

apesar de robusto, o cão é protetor e fi el à sua família.

Confi ra as raças doceis:Confi ra as raças doceis:

Fonte: webcachorros.com.br
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Caros leitores, hoje traremos a descrição botânica 
de uma espécie nativa das regiões Sul e Sudeste do 
Brasil e da Bahia. Estamos falando da Campomane-
sia guazumifolia (Cambess.) O. Berg popular sete-ca-
potes, sete-capas, sete-cascatas, ou ainda araçazeiro 
do mato. A sete-capotes é uma frutífera da família 
Myrtaceae, pertencente à ordem botânica Myrales, 
sendo constituída por aproximadamente 150 gêneros 
e 4630 espécies, especialmente distribuídas em re-
giões tropicais e subtropicais, com grande dispersão 
nas Américas e Austrália, embora seja encontrada 
por todo o mundo. É considerada como uma “Planta 
Alimentícia Não Convencional”- PANC, em função de 
seu amplo potencial de uso.

Esta espécie é muito promissora no ramo alimen-
tício, visto que possui frutos carnosos, saborosos e 
aromáticos, com alto potencial para a indústria de 
bebidas, geleias, sorvetes, sucos e outros derivados 
como a polpa concentrada e congelada. Ocasional-
mente é cultivada em pomares domésticos para pro-
dução de frutos, principalmente aqui na Região Sul 
do país. Estes podem ser consumidos in natura ou 
processados.

No livro das PANCs, de Kinupp & Lorenzi (2014), 
destaca-se o mousse de sete-capotes. Para seu prepa-
ro, processe frutos e retire a polpa sem esmagar as se-
mentes, pois são picantes e comprometem totalmen-
te a polpa. Para cada 400 g de polpa utilize 200 g de 
leite condensado, 200 g de creme de leite ou iogurte 
natural e 5 g de gelatina sem sabor diluída. Leve a 
geladeira até atingir a consistência desejada. Pode ser 
com ou sem adição de gelatina.

No município de Antônio Prado (RS) esta espécie 
é cultivada em manejo agroecológico para produção 
de sucos concentrados vendido há anos na tradicio-
nal feira orgânica no Parque Farroupilha (Redenção) 
em Porto Alegre. Entretanto, pouco se sabe a respeito 
de sua produtividade mesmo quando a espécie se de-
senvolve em diferentes nichos ambientais, visto que 
seu cultivo ocorre basicamente de forma espontânea 
(exclusividade por sementes).

Na medicina popular, as folhas da Sete-capotes 
são indicadas para uso interno (infusão e decocção) 
por suas propriedades adstringentes no tratamento 
de diarréia. É um vegetal comumente utilizado para 
combater distúrbios gastrointestinais e hepáticos. Os 
índios de várias etnias do Paraná e de Santa Catarina 
usam as folhas dessa espécie como fortifi cante (en-
gorda). Devido à beleza de suas fl ores pode ser usada 
no paisagismo em geral. Indicada também em plan-
tios em áreas degradadas, especialmente margens de 
rios e represas, por atrair pássaros.

O desconhecimento sobre as espécies frutíferas 
nativas do Brasil não é uma realidade isolada. A des-
valorização de nosso patrimônio representado pela 
biodiversidade é algo cultural, resultado de visões 
imediatistas, típicas de um país em desenvolvimento. 

Como resultado o modelo agrícola promove, basica-
mente, o cultivo de espécies exóticas por meio de mo-
noculturas com resultados ecológicos econômicos, 
geralmente, pouco sustentáveis. Ao mesmo tempo 
aumentam a ameaça de extinção sobre as espécies 
nativas e, paradoxalmente, estas são prospectadas de 
maneira exponencial por empresas e outras institui-
ções estrangeiras que buscam avidamente o patente-
amento de nossos recursos vegetais e seus subprodu-
tos.

Para que a biodiversidade seja incorporada em 
nosso modelo econômico, e em especial na agricul-
tura, temos que vencer algumas barreiras. Uma delas 
é a desinformação sobre a existência e a importân-
cia de nossas espécies vegetais nativas. Neste senti-
do, a equipe de estudos BioFlora destaca que se faz 
necessário programas de coleta, caracterização e 
conservação da espécie. É urgente a implantação de 
programas de seleção e melhoramentos de políticas 
publicas de incentivos para cultivo e inserção da es-
pécie no mercado.

O Pré-natal é de 
suma importância 
para o acompanha-
mento da saúde do 
bebê e da mãe, além 
disso, ajuda a reduzir 
a ansiedade, o estres-
se e a angústia, mui-
tas vezes vividos pe-
los pais, deixando-os 
mais seguros.

Entretanto, é im-
portante mencionar 
que todo esse pro-
cesso é basicamente 
médico, e a gestan-
te em muitos casos 
também necessita de 
um acompanhamento psicológico, onde ela 
possa trazer suas demandas emocionais, 
para que sejam trabalhadas por um profis-
sional da área, evitando assim uma possível 
depressão pós- parto, ou sofrimento psico-
lógico.

A gestação é um momento de grandes 
transformações para a vida da mulher, que 
agora também mãe, precisa saber lidar com 
o novo aspecto físico, social, psicológico e 
familiar. O vínculo mãe-bebê é muito in-
fluenciável por fatores externos, por isso, 
quanto mais a gestante tiver apoio social, e 
seu pré-natal for de qualidade, melhor será 
para que ela possa viver sua maternidade 
de forma tranquila.

A saúde física e a saúde emocional, são 
aspectos inseparáveis durante a gestação, 
e infelizmente o atendimento psicológico 
como parte da rotina de pré-natal ainda é 
pouco procurado e também pouco ofereci-
do se tratando de saúde pública.

Questões como o medo do parto, inse-
gurança sobre optar por parto normal, ou 
cesárea, relação sexual durante a gravidez, 
entre outros, são questões frequentes du-
rante a gestação, e o profissional da psico-
logia possui um importante papel nestes 
momentos, pois como já vimos, não se trata 
apenas de questões médicas ou de saúde fí-
sica, as gestantes esperam por apoio as suas 
demandas emocionais, medos e incertezas.  

O psicólogo como parte do processo de 
pré-natal, pode contribuir não só para mi-
nimizar sofrimentos psíquicos que a ges-
tante possa vir a ter, mas também para a 
preparação para a maternidade e paterni-
dade. Por isso, a importância de que esse 
processo seja um serviço integral à gestan-
te, com atenção tanto à saúde física quanto 
emocional, tendo em vista que este período 
é de extrema relevância inclusive para o de-
senvolvimento do bebê.

Sete-capotesSete-capotes
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Ramo da Sete-capotes em fase de fl oração

Em fase de frutifi cação

Mousse feito com os frutos de Sete-capotes
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Segundo a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica, atualmente 
o aumento mamário com uso de 
prótese é a cirurgia estética mais 
procurada por brasileiras. As mu-
lheres buscam tornar o corpo mais 
proporcional, corrigir pequenas 
assimetrias para reestabelecer a 
harmonia corporal - gerando bem 
estar e melhora da auto-estima. 

A cirurgia tem duração média 
de 60 minutos. É realizada em am-
biente hospitalar, podendo ser sob 
anestesia geral ou anestesia local 
associada a sedação. O paciente 
costuma receber alta no mesmo 
dia. 

Existem basicamente 3 vias de 
acesso para a colocação da próte-
se (local aonde fi ca a cicatriz), são 
eles: inframamária (no sulco in-
ferior da mama), periareolar (ao 
redor do mamilo) e endoscópica 
transaxilar (pela axila).  Quanto ao 
plano de localização do implante, 
podemos colocá-los num plano: 
subglandular (acima do músculo 
peitoral) ou  submuscular (abaixo 
do músculo). As próteses mamárias 
se diferenciam pelo material que 
do qual são compostas (Poliureta-
no, Silicone texturizado, Silicone 
liso) e pelas dimensões/volume. A 
escolha depende de diversos fato-
res que devem ser individualizados 

pelo profi ssional durante consulta 
médica, em concordância com os 
desejos da paciente.

Uma dúvida comum das pa-
cientes é em relação ao tempo para 
troca do implante mamário. Atual-
mente, não existe mais a recomen-
dação de troca a cada 10 anos e sim 
quando há alguma complicação ou 
alteração com o mesmo. Porém, é 
recomendado manter acompanha-
mento médico normalmente e que, 
após 10 anos da colocação do im-
plante, seja realizado uma consulta 
com o cirurgião plástica.

É importante ressaltar que a 
cirurgia não aumenta o risco de 
carcinoma de mama, nem im-
pede a paciente de amamentar. 
Obviamente, a paciente deve re-
alizar Rastreamento para Câncer 

de Mama normalmente como pre-
coniza o Ministério da Saúde, sem 
prejuízo ao mesmo por causa do 
implante.

Enfi m, é muito importante que 
a paciente que irá realizar a Mamo-
plastia de Aumento com prótese, 
assim como qualquer outra cirur-
gia, esteja bem orientada quanto 
ao procedimento e que retire todas 
suas dúvidas durante a consulta 
médica com médico Cirurgião Plás-
tico especializado. Mandem suas 
sugestões de temas para próximas 
reportagens, para contato@daniel-
plastica.com. 
______________________

Daniel Ongaratto Barazzetti
Cirurgião Plástico – Membro da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plástica - 
CRM 36903 – RQE 31726

Mamoplastia da aumento – prótese de mama

“A Síndrome Alimentar Noturna (SAN) foi 
descrita em 1955, por Stunkard, a partir da 
observação do comportamento alimentar de 
obesos, caracterizado por hiperfagia notur-
na, insônia e anorexia matinal. Atualmente 
associado a um atraso circadiano no padrão 
alimentar, mediado por alterações neuroen-
dócrinas decorrente do estresse. Os sintomas 
são: falta de apetite matutino, hiperfagia com 
ingestão de maior valor energético após 19h, 
despertar no mínimo uma vez por noite para 
comer. Os critérios diagnósticos propostos 
atualmente são: aumento da ingestão alimen-
tar no fi nal da tarde ou pela noite, caracteri-
zado por uma ingestão calórica de 25% depois 
do lanche da tarde; ao menos dois episódios 
de comer noturno por semana que são lem-
brados total ou parcialmente; e devem estar 
presente ao menos três desses itens: falta de 
apetite pela manhã e/ou omissão do desjejum 
em quatro dias da semana; forte urgência 
para comer entre o jantar e a hora de dormir 
e/ou durante a noite; insônia ou despertares 
noturnos frequentes em pelo menos quatro 
noites por semana; acreditar que não conse-
guirá voltar a dormir se não comer; humor 
deprimido/tristeza ou mau humor matinal.

Apesar da ampla discussão sobre a sín-
drome, os critérios diagnósticos não são uni-
versais, e não há consenso sobre o conjunto 
de sintomas que confi guram o diagnóstico 
sindrômico, mas é consensual o atraso no pa-
drão circadiano da alocação alimentar, com 
alterações do ritmo de melatonina, cortisol 
e leptina; levando a diminuição do apetite 
na primeira metade do dia e aumentado no 
transcorrer do dia, associado à interrupção 
do sono para comer. A síndrome, por este 
motivo, também conhecida por transtorno do 
stress.

O tratamento deve ser multiprofi ssional, 
onde as intervenções cognitivo-comporta-
mentais têm sido as mais usadas; a avaliação 
e o planejamento do tratamento deve ser de 
formar mais racional e individualizada.”

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Síndrome Alimentar 
Noturna
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No passado o surdo era considerado, 
muitas vezes, uma pessoa “anormal”, 
concepção da ordem religiosa, pessoas 
possuídas pelo demônio e pecadoras. 
Já na clínica terapêutica, acreditava que 
era doente, necessitava de tratamento e 
terapias.

Porém, a concepção nos dias atuais 
na socioantropológica considera-se de-
fi ciências diferentes como todas as pes-
soas os são, não existe mais normal ou 
anormal, somos pessoas com diferenças 
x diferentes.

Tendo em vista que o surdo é so-
mente surdo, pois ele não tem distúrbio 
intelectual, a capacidade para pensar é 
tanto ou mais que muitos ouvintes, ele 
tem condições para realizar tarefas do 
dia a dia como qualquer pessoa propria-
mente dita como “normal”, estudar, tra-
balhar, viver em sociedade e participar 
do contexto mundial.

Todavia, para que isso de fato acon-
teça, precisamos incluir a Libras em to-
dos os segmentos da sociedade, como 
o Decreto N° 5.626, de 22 de dezem-
bro de 2005, a qual Regulamenta a Lei 
n°10.436, de 24 de abril de 2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Si-
nais - Libras, e o art. 18 da Lei n° 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000.

E segue no:
§3º - As instituições privadas e as 

públicas dos sistemas de Ensino fede-
ral, estadual, municipal e do Distrito 
Federal buscarão implementar as me-
didas referidas neste artigo como meio 
de assegurar atendimento educacional 
especializado aos alunos surdos ou com 
defi ciência auditiva.

Sobretudo, em continuidade ao que 
diz respeito ao poder público e das em-
presas, devem dar apoio e difusão da Li-
bras. Sendo assim, assegurando aos sur-
dos a acessibilidade, o direito a conviver 
e ter boa comunicação com os ouvintes.

Assim diz:
§ 1º - As instituições de que trata o 

caput devem dispor de, pelo menos, cin-
co por cento de servidores, funcionários 
e empregados capacitados para o uso e 
interpretação da Libras.

E segue:
§ 2º - O poder público, os órgãos da 

administração pública estadual, muni-
cipal e do Distrito Federal, e as empre-
sas privadas que detém concessão ou 
permissão de serviços públicos busca-
rão implementar as medidas referidas 
neste artigo como meio de assegurar às 
pessoas surdas ou com defi ciência audi-
tiva o tratamento diferenciado, previsto 
no caput.

Portanto, o decreto 5.626 regula-
mentou o artigo 18 da lei 10.098 e a lei 
10.436, apresentando também os direi-
tos aos surdos no campo educacional e 
em outras áreas, e sendo assim, espera-
-se que no futuro o valor das pessoas 
surdas, seja deveras reconhecido. Sabe-
-se que a atuação contemporânea é de-
limitada ao contexto dos surdos  ainda, 
mas acredita que se torne efetivada de 
forma global e irrestrita. Que não fi que 
somente nas legislações, posto que os 
mesmos já perderam muito do seu tem-
po sendo segregados durante anos a fi o 
em escolas especializadas, que só ser-
viram de pano de fundo para a grande 
discriminação, além de não acrescentar 
nada ao processo de desenvolvimento 
do surdo enquanto pessoa ou como ci-
dadão e à sociedade global.

Breve história dos surdos e direitosBreve história dos surdos e direitos
Shirley de Fátima Santos  
Servidora Pública Municipal
Pós-graduanda em Libras na Uníntese (Santo Ângelo)


