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os mosquitosos mosquitos

No verão, quando as chuvas e os focos de água 
parada são mais comuns, aumentam as taxas de re-
produção de mosquitos, inclusive o Aedes aegypti 
– responsável pela transmissão da dengue, da febre 
chikungunya e do vírus zika. Separamos algumas 
técnicas de combate aos mosquitos, veja a seguir:

Velas: Uma medida que ajuda a manter os mos-
quitos longe é acender uma vela de andiroba ou ci-
tronela no ambiente. Mas é preciso mantê-la acesa 
durante o dia e a noite, e a proteção será feita so-
mente no cômodo onde a vela estiver acesa.

Refi l anti mosquito: Outro recurso que fun-
ciona bem é usar aqueles aparelhos repelentes elé-
tricos de insetos. Só que em vez de utilizar o tablete 
convencional, substituir por um pedaço de casca de 

laranja ou de limão. 
Repelente para a casa: 200g de folhas de ci-

tronela picadas, 1 litro de água, 200 ml de álcool
Modo de fazer: Coloque as folhas de citronela 

no liquidifi cador e bata com a água, coe e acrescente 
o álcool. Em seguida, coloque em um frasco e pulve-
rize nas portas e janelas. Isso vai ajudar a manter os 
insetos bem longe.

Todos esses artifícios não substituem os repelen-
tes químicos, que têm efi cácia comprovada cientifi -
camente, nem simplifi ca os cuidados recomendados 
pelos órgãos públicos de saúde. Abaixo, uma carti-
lha lembra as medidas necessárias que todos deve-
mos ter em casa. 

Disponível em https://catracalivre.com.br
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Neste fi nal de semana viemos com uma es-
pécie vegetal pertencente à família Asteraceae, 
distribuída por todo o mundo, conhecida popu-
larmente como Alcachofra (Cynara scolymus L.). 
Nativa do Mediterrâneo, norte da África, sul da 
Europa e Ilhas Canárias, foi trazida para o Brasil 
pelos imigrantes europeus, porém seu cultivo se 
dá mundialmente, já que é utilizada para fi ns me-
dicinais e alimentícios. Este vegetal pode chegar 
até dois metros de altura, com um caule forte e 
suas grandes folhas, de tonalidades cinza esver-
deadas. O botão da fl or, comestível, tem cor roxo-
-esverdeada e contem ao seu redor camadas ou 
brácteas que escondem o miolo da fl or.

A planta tem sido citada desde a.C. como ali-
mento e medicamento, posteriormente, aprecia-
da pelos antigos romanos como um vegetal sucu-
lento com efeitos benéfi cos para a digestão. Na 
dieta mediterrânea é utilizada na forma alimen-
tar, medicinal e na indústria de bebidas.

A parte da planta com interesse medicinal é 
a folha, e os principais componentes químicos 
presentes são os derivados fenólicos incluindo os 
ácidos cafeoilquínicos (ácido clorogênico, ácido 
1,5 dicafeoilquínico e cinarina), fl avonóides (es-
colimosídeo e cinarosídeo) com propriedades an-
tioxidantes, sesquiterpenos (Cynaroprikrin) em 
menor quantidade e vários ácidos alifáticos espe-
cialmente os hidroxiácidos (ác. láctico, glicólico, 
málico e hidroximetilacrílico).

O extrato de alcachofra é utilizado para tratar 
problemas de dispepsia (gastrite, meteorismo e 
fl atulência, gastropatia nervosa, cólon irritável, 
doença do trato biliar funcional), especialmen-
te aquelas causadas por problemas funcionais 
relacionados com o sistema biliar descendente. 
Além disso, suas folhas possuem propriedades 
colerética, diurética, hipocolesterolêmica, bem 
como hepatoestimulante e hepatoregeneradora. 
Outros usos: Ácido úrico, obesidade, diabetes; 
debilidade geral, dispepsia; hipertensão, hiperti-
reoidismo; afecções reumáticas.

Em relação à cinarina, um estudo nacional 
demonstrou que, embora a cinarina seja um dos 
principais constituintes citados na literatura, 
como promotora da atividade farmacológica, a 
substância encontra-se em pouquíssima quanti-
dade na alcachofra cultivada aqui no Brasil, o que 
acaba difi cultando sua análise.

Conforme pesquisas, esta planta contém mi-
nerais como potássio e magnésio, vitaminas A, 
B1, B2 e C, atividades antifúngicas, antimicro-
bianas e antivirais. É relevante destacar tam-
bém, que a ação diurética auxilia na eliminação 
de uréia e de substâncias tóxicas decorrentes do 
metabolismo celular, como ação depurativa no 
organismo. O amargor da cinaropicrina aumenta 
a secreção gástrica e sua acidez. Ainda, a alcacho-
fra não dissolve os cálculos biliares, mas diminui 
as cólicas, exercendo um efeito preventivo em 
pessoas predispostas a desenvolverem litíase.
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Os relacionamen-
tos afetivos podem 
ser geradores de fe-
licidade e realização 
ou fonte de estresse 
e tristeza. Os relacio-
namentos podem ser 
saudáveis ou destru-
tivos. Você já refl etiu 
sobre o seu padrão 
relacional? As pesso-
as com as quais você 
se relaciona têm um 
perfi l específi co? Al-
guma característica 
semelhante? 

É comum as pes-
soas se relacionarem 
com parceiros de 
perfi s semelhantes, 
mesmo que negati-
vos. Você já deve ter 
ouvido alguém dizer: 
só me envolvo em relações complicadas, ou com 
pessoas complicadas. Aqui aparece um padrão re-
lacional ligado à repetição ou ao que na Psicologia 
denominamos de neurose. Neurose é a tendência à 
repetição. Pessoas com altos níveis de neurose têm 
um repertório existencial muito reduzido, ou seja, 
fazem as coisas sempre do mesmo jeito. Pessoas 
com um nível de neurose mais baixo apresentam 
um repertório de respostas existenciais mais am-
plos e, por consequência, podem fazer mais escolhas 
e ser mais criativos. Isto se dá também no campo 
relacional.

Um caso típico que exemplifi ca essa questão: 
é comum esposas ou companheiras de alcoolistas 
terem em seu histórico um pai alcoolista. No caso 
de conseguirem se separar do marido dependente, 
tendem a encontrar outro companheiro também 
dependente.

As difi culdades de mudança são muito grandes, 
por isto não é tão fácil mudar os hábitos existen-
ciais. Nossa tendência, mesmo vivendo uma situa-
ção que não seja boa, é resistir a mudanças. Quando 
se introduz aspectos como acompanhamento psico-
lógico, atividade física regular, atividades de lazer 
e tempo cria-se um facilitador para o ser humano 
alavancar mudanças existências signifi cativas, pois 
ele tende a modifi car seu corpo, sua forma de pen-
sar e sua forma de gerenciar as emoções.

No entanto, cabe lembrar que hábitos são bem di-
fíceis de serem mudados e essa difi culdade aumenta 
também em função do tempo em que já estão instau-
rados.  Encontramos difi culdades e armadilhas exis-
tenciais nas quais caímos constantemente, enquanto 
não temos consciência delas. Lembrando que somente 
ter consciência não é o sufi ciente para uma transfor-
mação; existe a necessidade de uma atitude, de um 
movimento existencial para levar a outros caminhos e 
a outros rumos existenciais mais assertivos.

Gerenciamento 
da vida afetiva

Magali Mariana Andreola
Psicóloga - CRP: 07/23259
Contato: (55) 99955-6642
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com
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A dor sinaliza um processo infl amatório, a 
partir do qual o indivíduo percebe que algo no 
seu organismo não está bem. As dores geralmen-
te são musculares, articulares, advindas de uma 
doença autoimune, processo traumático, lesão 
ou simplesmente por atividade física intensa. 
Através da intervenção nutricional, podem-se 
induzir mecanismos bioquímicos e fi siológicos 
que atenuam, reduzem e diminuem as dores. A 
nutrição funcional aborda o paciente com dores 
crônicas, inicialmente avaliando-o de forma sis-
temática nos seguintes quesitos: 1. Estresse oxi-
dativo e metabolismo energético; 2. Regulação 
hormonal e de neurotransmissores; 3. Digestão, 
absorção e integridade da barreira intestinal; 
4. Destoxificação e biotransformação hepática 
(alimentos, drogas e xenobióticos); 5. Suporte 
imunológico; 6. Integridade estrutural do indi-
víduo; 7. Processo inflamatório; 8. Equilíbrio 
psicológico e espiritual (interação corpo e men-
te). Alimentos com função antioxidante e antin-
fl amatória são grandes aliados ao tratamento 
e devem fazer parte do plano alimentar do pa-
ciente, sendo distribuídos ao longo do dia. Além 
da ação antioxidante, muitos alimentos fontes de 
determinadas vitaminas (vitamina B12, vitami-
na D, ácido fólico), minerais (selênio, magnésio, 
zinco), aminoácidos, são coadjuvantes de impor-
tância no tratamento nutricional da dor. 

O nutricionista tem várias estratégias ali-
mentares e nutricionais para ajudar o paciente 
com dores crônicas de maneira individual e per-
sonalizada, inclusive utilizando alimentos sim-
ples, acessíveis e distribuindo-os da maneira e 
quantidade adequadas ao longo do dia.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Como a nutrição
atua sobre a dor

Quem é mais inteligente, Quem é mais inteligente, 
cães ou gatos?cães ou gatos?

Perguntar a amantes de cães e gatos quem é mais 
inteligente pode gerar uma fervorosa discussão. Um 
grupo de cientistas de diversos países realizou um 
experimento para tentar desvendar esse mistério. 
Os pesquisadores são de universidades do Brasil, 
Estados Unidos, África do Sul e Dinamarca.

O estudo consistiu em contar o número de neu-
rônios no córtex cerebral de três animais. Dois cães 
e um gato. Foram um cão da raça Golden Retriever e 
um SRD de pequeno porte. Isso por que o porte dos 
cães varia muito e eles quiseram analisar de forma 
que consideraram mais justa.  Os neurônios da re-
gião estudada não só recebem os estímulos dos sen-
tidos. Eles servem para reunir informações e ajudar 
na tomada de decisões e resolução de problemas. O 
tamanho do cérebro não importa de fato para o cien-
tista, pois eles acreditam que animais bem pequenos 
podem apresentar sim grande inteligência apesar do 
tamanho do cérebro.

O cão ganhou essa e é considerado mais inteli-

gente. O estudo confi rmou cerca de 500 milhões de 
neurônios no cérebro canino. Em cada, sem varia-
ções, mesmo com a variação de tamanho. Enquan-
to o cérebro do gatinho apresentou 250 milhões de 
neurônios.

Por enquanto essa é a forma mais aceita de se 
medir inteligência na ciência. E por isso até que se 
encontre outro método que modifi que a situação 
atual. Os cães são considerados pela pesquisa mais 
inteligentes e estão na frente dos gatinhos.

Para se ter uma ideia os cães tiveram uma inteli-
gência aproximada a de guaxinins e leões. Enquanto 
os gatos fi caram mais próximos dos ursos. Os huma-
nos possuem até 16 bilhões de neurônios na região 
estudada.  Os animais que mais chegam perto dos 
humanos são os gorilas e orangotangos com cerca de 
oito bilhões de neurônios. Os animais não-primatas 
mais inteligentes encontrados na pesquisa foram os 
elefantes com 5,6 bilhões de neurônios.

https://meuestilo.r7.com/bichos
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Bueiros inteligentes Bueiros inteligentes 
fi ltram a água da chuva  fi ltram a água da chuva  
Uma nova alternati-

va para evitar que o lixo 
que chega a rios e bueiros 
fi quem entupidos está ga-
nhando adeptos no Brasil. 
Trata-se do Bueiro Inte-
ligente.  O Sistema é feito 
de ferro é possui um cesto 
coletor. Seu objetivo é reter 
e armazenar todo tipo de 
resíduo, orgânico ou arti-
fi cial, deixando apenas a 
água passar por ele, melho-
rando assim a qualidade da 
água que vai para o sistema 
de esgoto e rios dos muni-
cípios.

Em Blumenau-SC, o 
sócio proprietário de uma 
loja, Tiago dos Santos to-
mou a iniciativa de produ-
zir e instalar o Bueiro In-
teligente. Santos que mora 
e trabalha na cidade disse 
que já realiza outras diver-
sas ações no município e 
estava planejando instalar 
o bueiro inteligente há mais 
de um ano. 

“O plástico é um dos 
grandes causadores de 
poluição. A xepa de cigar-
ro, por exemplo, feita de 
fi bra sintética, derivado 
do plástico, se degrada em 
partículas menores e aca-
ba sendo alimento de ani-

mais na natureza”, destaca 
o morador ao falar sobre a 
importância dos materiais 
serem recolhidos antes que 
cheguem à natureza.

Além de evitar a polui-
ção, os lixos encontrados 
ali, caso sejam recicláveis, 
podem ser separados e en-
viados para cooperativas 

de reciclagem. Além disso, 
a manutenção é fácil de 
ser realizada. Basta abrir 
a tampa e remover o cesto 
coletor para retirar os resí-
duos coletados, após é só 
reposicioná-lo novamente 
no local. 

Com informações de 
https://ciclovivo.com.br
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