
A Clínica Camila Hartmann  - 
Saúde Integrada inaugurou uma 
nova proposta em Santo Ângelo. Em 
um único lugar, disponibiliza equipe 
multidisciplinar para diagnosticar e 
desenvolver programas personaliza-
dos de estética e saúde, facial e corpo-
ral. Camila Hartmann é formada em 
Estética e Cosmetologia e sua equipe 
agora está completa, possui nutricio-
nista, esteticista, massagistas, nail 
designer e três psicólogas que aten-
dem inclusive crianças e adolescen-
tes. 

Camila explica que o primeiro 
passo é conversar com o paciente 
e identifi car suas necessidades. “O 
tratamento é corporal, mas também 
trabalhamos o emocional, orientando 
novos hábitos alimentares e reorga-
nização da rotina, este é o nosso di-
ferencial”, ressalta Camila, que tam-
bém é coaching. 

Nesta avaliação também serão 
discutidas as necessidades de trata-
mento, sejam elas: Flacidez facial, 
rugas, sinais de envelhecimento, gor-
dura localizada, sobrepeso, estrias, 
celulites entre outras. 

Tanto homens, quanto mulheres, 
passam por uma avaliação que indi-
cará o melhor e mais efi caz tratamen-
to.  A clínica dispõe de modernas e 
testadas técnicas que visam à suavi-

zação de linhas de expressão e cica-
trizes, limpeza de pele, aplicação de 
cosméticos com auxílio de aparelhos, 
mas um dos destaques é o programa 
de emagrecimento, que não trabalha 
com o simples corte de carboidratos, 
mas sim propõe uma reeducação ali-
mentar, física e psicológica. 

 
Novo endereço

Localizada na Avenida Getúlio 
Vargas, nº 2590, esquina com a Mar-
ques do Tamandaré, as novas insta-
lações possuem mais 300m². Camila 
destaca que o novo espaço é amplo e 
permite mais conforto para a gama 
de tratamentos ofertados. A Esteto-
cosmetóloga ressalta também que 
na clínica são realizados tratamentos 
faciais como limpeza de pele dermo-
fotonica, criofrequência para tratar 
rugas, radiofrequência para tratar 
fl acidez e o microagulhamento. 

Ela destaca que o microagulha-
mento é uma técnica que estimula o 
colágeno, combatendo cicatrizes de 
acne, envelhecimento e poros dilata-
dos. Segundo a profi ssional o proce-
dimento é totalmente indolor e sem 
sangramentos, além disso, em uma 
semana a pessoa já percebe resulta-
dos bem satisfatórios. 

Na área corporal o destaque é 
para a lipocavitação, que combate a 

gordura localizada e a celulite, além 
da radiofrequência e tratamentos es-
pecializados contra celulite e estrias. 
Mais informações, bem como reser-
vas de horários podem ser feitos pelo 
telefone (55)992389707.
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Programas de emagrecimento
Tratamentos faciais
Microagulhamento
Limpeza de pele dermofotonica
Criofrequência
Radiofrequência
Tratamento para manchas
Peeling químico e de Diamante
Ledterapia
tratamentos corporais
Lipocavitação
Tratamentos para celulites
Tratamentos para estrias
Massagens 
Psicólogas
Nutricionistas
Nail designer 
Sobrancelha e unhas

Equipe
Camila Hartmann - Estetocos-
metóloga
Letícia Fachin-Esteticista
Anelise Abadi, Sabrine Alves de 
Souza e Simone Giotti Betencourt-
-Psicólogas
Alexandra Dorneles-Nutricionista
Andréia Bortoluzzi-Nail designer
Barbara Teixeira- Depilação, 
alongamentos de cílios, massa-
gens  relaxantes e modeladoras

Programas e Programas e 
tratamentostratamentos
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Caros leitores, a espécie vege-
tal deste sábado é pertencente à 
família Bignoniaceae, conhecida 
como ipê-amarelo, nesta época do 
ano fl orida, seja no município de 
Santo Ângelo e região, possuindo 
nome científi co de Handroan-
thus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos, abrindo nossa belíssima 
primavera. Os ipês são muito uti-
lizados na ornamentação urbana 
devido à beleza de seu porte e de 
suas fl ores, que podem ser bran-
cas, amarelas e roxas.

Estes, com suas vistosas fl ores 
amarelas, aparecem quando as 
árvores se encontram ainda des-
providas de folhagem, no inverno 
ou início da primavera. Possui al-
tura de 4 a 10 metros de altura, e 
tronco varia de 30 e 40 centíme-
tros de diâmetro. Suas folhas são 
compostas e palmadas, além de 
serem pecioladas e chegando até 
10 cm de comprimento. Sua ma-
deira é dura, fl exível e resistente, 
e na região paulista a madeira era 

utilizada para construção civil. A 
propagação é feita exclusivamen-
te por sementes. Entretanto, por 
suas sementes serem recalcitran-
tes, possuem problemas quanto a 
sua viabilidade, perdendo-a, em 
poucas semanas após a colheita.

Esta belíssima árvore é nativa 
nas encostas altas da área de ocor-
rência da fl oresta pluvial Atlântica 
(Mata Atlântica), desde o Espírito 
Santo até Santa Catarina. Além 
disso, pode ser encontrada em vá-
rios outros tipos de ambiente, com 
solos úmidos e profundos, e ainda, 
estar presente em uma variedade 
de temperaturas, desde amenas à 
altas.  Na medicina popular, 
existem relatos de que suas cascas 
possuem efeitos adstringentes. 

A espécie pode ser amplamen-

te utilizada na arborização urbana 
e em projeto paisagístico de par-
ques e jardins em função de sua 
beleza e porte. Além disso, várias 
espécies do gênero Handroanthus 
desempenham importante papel 
na natureza, com suas fl ores melí-
feras suprindo as necessidades de 
insetos, aves e até mesmo prima-
tas. Também se trata de uma espé-
cie que costuma povoar as beiras 
de rios, sendo, portanto, indicadas 
para recomposição de matas cilia-
res, áreas degradas e de preserva-
ção permanente. 

Dentro das classifi cações de 
plantas, esta espécie de Ipê-ama-
relo, é descrita como uma PANC 
(Planta Alimentícia Não Con-
vencional). As fl ores são lindas 
e com grande potencial para de-
coração comestível de pratos va-
riados. Podem ser consumidas de 
diversas formas, seja in natura, 
cozidas, refogadas, empanadas. 
Assim, você leitor, pode se deli-
ciar com diversas receitas quanto 
a esta planta, todas descritas no 
livro de PANCs (Kinupp e Loren-
zi, 2014). Entre elas, destaca-se 
Flores de Ipê-amarelo empana-
das: Seleciona-se as fl ores frescas 
(corola – pétalas) e em seguida 
lave-as. Em um prato bata 4 ovos, 
sal, orégano, pimenta-do-reino 
moída na hora a gosto. Passe as 
fl ores no na mistura com ovos e, 
empane em farinha de trigo ou de 
rosca, após, frite em óleo quente, 
escorra e sirva quente, fi ca muito 
saboroso. Também, podem ser 
feitas à milanesa, fi cando deli-
ciosas, inclusive em confraterni-
zações e restaurantes. Acompa-
nhado de sua bebida preferida 
geladinha é uma boa pedida.

Que os ácidos graxos poliisaturados, tais como áci-
do alfa-linolênico, ácido eicosapentaenoico e o ácido 
docosa-hexaenoico, possuem potencial anti-infl amató-
rios e antioxidante para com nosso organismo nós já sa-
bemos. O que me preocupa é que a indústria alimentícia 
e farmacêutica também está sabendo disso, e começou 
a aumentar a produção de cápsulas de óleo de peixe.
Não estou falando no óleo ser “verdadeiro” ou 
não, o que devemos prestar atenção é em cuida-
dos tais como a procedência e a pureza do óleo.
Sabemos que a extração de ômega 3 tem em maior 
escala a origem animal de peixes de mares. O pro-
blema disso é que o peixe tem propensão a acumular 
poluentes e metais pesados encontrados nos mares.
Mercúrio, chumbo, alumínio, entre outros que o 
ômega 3 sofre contaminação e que nosso orga-
nismo sofre com essa concentração aumentada.
Por isso, desconfi em de ômega 3 muito barato! Quan-
do forem fazer a escolha de utilizar eu sempre faço a 
seguinte observação: Se não for para fazer o uso de um 
ômega de qualidade, é melhor não fazer o uso. Pois es-
tes metais pesados que “vem de brinde” podem trazer 
mais prejuízos do que o próprio benefício do ômega.
O que eu quero alertar também é que exijam selo 
de qualidade. Esse símbolo azul “Ifos” certifi ca que 
este ômega está livre de metais pesados. Poden-
do se benefi ciar deste fator antioxidante tão bom.
Outra informação importante que ouço bastante 
é a venda de produtos associados a ômega 6, sen-
do estes óleos de potenciais pró-infl amatórios para 
nosso organismo (segue a segunda imagem), prin-
cipalmente oriundos da dieta atual com alto con-
sumo de frituras e outros alimentos pró-oxidantes. 
Faço questão de reforçar que existem maravilhosas 
e abençoadas fontes vegetais de ômega 3, tais como 
semente de chía, semente de girassol (não o óleo), se-
mente de linhaça triturada, aveia, óleo de abacate e 
linhaça.

Ipê-AmareloIpê-Amarelo

BioFlora/URI
Acadêmicos de Ciências Biológicas - Bacharelado/URI: 
Guilherme Mendes Manske, Ricardo Dreilich Prestes e 
Jordana Gabriele Vettorato
Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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Dr. Daniel Ongoratto Bara-
zzetti já é referência em cirurgia 
plástica facial em Santo Ângelo, 
onde atende desde março deste 
ano com agenda praticamente lo-
tada. Uma das curiosidades sobre 
este jovem cirurgião plástico, é 
que ele participa como coautor do 
livro Regras da Beleza - Face, uma 
obra assinada pelo Dr. Carlos Ca-
sagrande, considerado uma refe-
rência nacional e internacional so-
bre técnicas de rejuvenecimento. 
Barazzetti explica que a demanda 
pelas cirurgias da face, que são a 
sua especialidade, está bem signi-
ficativa.  

Atualmente Daniel Ogoratto 
Barazzetti divide o tempo de clíni-
ca entre Santo Ângelo e Florianó-
polis, pois não abre mão de estar ao 
lado do Dr. Carlos Casagrande em 
cirurgias faciais. Pelo menos, uma 
vez por mês, a dupla também opera 
no Hospital Sírio Libanes, em São 
Paulo.  A experiência do Dr. Da-
niel tem surpreendido as pacientes 

que buscam um profi ssional qua-
lifi cado nesta área. Ele também é 
membro especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica e 
tem Mestrado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 

O aprofundamento nas teorias 
e práticas que envolvem as cirur-
gias faciais também originou em 
um livro técnico destinado a Mé-
dicos e estudantes de medicina, 
experiência que tem instrumenta-
lizado este jovem cirurgião. Além 
desta obra que é mais técnica e 
científica, lançou com o auxílio de 
colaboradores, este segundo livro 
destinado a todos os públicos, em 
especial, para os pacientes inte-
ressados nas cirurgias faciais. 

Daniel explica que o livro “Re-
gras da beleza da face” é destinado 
para aquela pessoa que está pen-
sando em realizar uma cirurgia 
plástica, mas não se sente segura, 
quer conhecer um pouco mais so-
bre este universo. “Muitas vezes a 
pessoa vai para a consulta e tem 

muitas dúvidas em relação à cirur-
gia facial. Não sei se faço? Tenho 
medo... O que devo fazer no pós 
operatório? Como a cirurgia é fei-
ta? Qual técnica é mais apropriada 
para o meu caso?”,  toda a abor-
dagem da consulta está no livro, 
esclarece Dr. Daniel. 

Antes de realizar qualquer 
tipo de procedimento na face o 
Dr Daniel faz uma avaliação e 
simulação com o paciente, nesta 
consulta que leva em média uma 
hora, a pessoa conhece as técni-
cas mais apropriadas para ela. É 
neste momento de avaliação que 
é sugerida a técnica mais apro-
priada para o caso. “Usar um pre-
enchimento, usar lazer, ou outra 
técnica que atenda o anseio da 
pessoa”. Dependendo de cada 
pessoa pode ser pouco tempo 
para a tomada de decisão, é justa-
mente para ajudar neste processo 
que o livro foi lançado, se consti-
tui uma ferramenta para auxiliar 
os pacientes na decisão final.

O cirurgião plástico que é referência literária O cirurgião plástico que é referência literária 
no meio científi co agora é referência em no meio científi co agora é referência em 
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Atualmente os profes-
sores tem se deparado com 
fatores cada vez mais difí-
ceis e inusitados no decorrer 
do seu trabalho. Tais fatores 
infl uenciam diretamente 
seu modo de ser e pensar, 
descaracterizando suas 
expectativas em relação à 
educação, comprometendo 
a qualidade no exercício de 
sua função e trazendo ao 
mesmo, reações físicas e 
emocionais que geralmente 
se traduzem em sentimentos 
de angústia, ansiedade, es-
tresse, depressão e também 
a Síndrome de Bournout.

A sobrecarga das res-
ponsabilidades, as situações 
confl itantes, as pressões o 
tornam apreensivo, fragi-
lizado, esgotado, sem moti-
vação, principalmente por 
não ter meios e condições 
necessárias para executar 
seu trabalho adequadamen-
te e não ter reconhecida a 
importância de seu papel 
perante a sociedade.

Alguns professores se 
envolvem emocionalmente 
ao lidar com comportamen-
tos dos mais variados. Há 
alunos carentes, problemá-
ticos, violentos, desligados, 
dentre outros, resultado de 
famílias e sociedade dete-
riorada e consequentemente 
grande parte dos professo-
res não consegue sair ileso 

do exercício da sua função.
Muitos desenvolvem 

com o passar do tempo uma 
série de patologias e trans-
tornos, dos quais os psicoló-
gicos são notáveis e preocu-
pantes. Todos esses fatores 
contribuem para tornar o 
docente extremamente ex-
posto, gerando desgaste fí-
sico e emocional propician-
do o desenvolvimento de 
transtornos de ansiedade, 
depressão e burnout.

Normalmente se coloca 
em primeiro lugar o intelec-
to do professor e a cobrança 
da produção do conheci-
mento sem se ater a necessi-
dade de apoio afetivo, emo-
cional e social ao docente.

Pode-se verifi car que a 
preocupação existe, porém, 
as iniciativas são exceções 
diante da dimensão do pro-
blema e da real necessidade.

É imprescindível a ado-
ção de ações preventivas e 
corretivas nas instituições 
de ensino com visitas perió-
dicas de psicólogos para es-
timular e propiciar grupos 
de discussões a fi m de expor 
as afl ições diárias e pro-
por alternativas e soluções 
para resolução de confl itos 
e quando necessário, aten-
der individualmente.

Oferecer técnicas te-
rapêuticas, palestras; 
workshop, exercer e esti-

mular as práticas de yoga, 
alongamento, ginástica, 
caminhada e meditação 
para desacelerar a mente. 
Essas ações poderiam fazer 
parte da formação continu-
ada, sem dúvida seria mui-
to mais valioso tanto para 
o professor quanto para a 
educação de um modo ge-
ral.

Nesse sentido, fi ca cla-
ra a necessidade de apoio 
aos docentes a fi m de con-
trolar, combater e prevenir 
os transtornos psicológicos 
apresentados por meio de 
políticas públicas efetivas 
e efi cazes que promovam o 
bem-estar docente e contri-
bua para uma prática pe-
dagógica mais saudável e 
efi ciente para todos.

Professores com Transtornos Psicológicos
e a Ausência de Políticas Públicas

Magali Mariana Andreola
Psicóloga - CRP: 07/23259
Contato: 55 99955 6642
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com

No mês de setembro, o negócio Saú-
de Ocupacional da Unimed Missões/RS 
completou 15 anos de atuação na preven-
ção de acidentes, promoção de saúde e 
segurança do trabalhador. 

Conforme o Gerente do Negócio Saú-
de Ocupacional da Unimed Missões/RS, 
Lisandro Rodrigo Grassel, esses 15 anos 
foram de dedicação a saúde integral dos 
trabalhadores. “Através da prevenção de 
doenças e outros problemas que surgem 
diariamente, conseguimos garantir mais 
qualidade de vida e segurança para os 
trabalhadores e empresas da região em 
que atuamos”, destaca.

Entre os serviços oferecidos pela Saú-
de Ocupacional da Unimed Missões/RS 
estão Laudos Técnicos (LTCAT), Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), consultas clínicas, exames com-
plementares, audiometria, avaliação psi-
cossocial, exames laboratoriais, exames 
de raio X, orientações sobre preenchi-
mento do PPP, assessoria de gestação de 
segurança e unidade. Também disponibi-
liza dos seguintes treinamentos voltados 
a empresas: Trabalho em Altura (NR-
35), Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (NR-06); Segurança em Instalações 
Elétricas (NR-10); Máquinas e Equipa-
mentos (NR-12); Líquidos, Combustíveis 
e Infl amáveis/Benzeno (NR-20); Espaço 
Confi nado (NR-33) e CIPA (NR-05).

Os serviços da Saúde Ocupacional da 
Unimed Missões/RS podem ser contra-
tados através do telefone (55) 3313-0523 
ou diretamente na Casa da SO, na Rua 
Bento Gonçalves, 549.

Negócio Saúde Negócio Saúde 
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