
O verão desta temporada está sendo um dos 
mais quentes dos últimos anos em Santo Ângelo. 
Será que os telhados verdes podem ajudar a ame-
nizar o calor? 

A técnica de usar terraços verdes não é nova. 
Sua prática data a época da Babilônia e seus famo-

sos Jardins Suspensos. Segundo a revista eletrônica 
SustentArqui também foram muito utilizados nos 
anos 20 na arquitetura moderna, um dos exemplos 
mais conhecidos é o Terraço Jardim do Palácio Gus-
tavo Capanema projetado por Burle Marx.

Disponível em https://sustentarqui.com.br
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Que tal um telhado verde?Que tal um telhado verde?

CONHEÇA ALGUMAS VANTAGENS:
- Diminui a poluição e melhora a qualidade do ar 
das cidades. A vegetação absorve as substâncias tó-
xicas e a libera oxigênio na atmosfera.
- Ajuda a combater o efeito de Ilhas de Calor nas 
grandes cidades.
- Melhora o isolamento térmico da edifi cação. Pro-
tege contra as altas temperatura no verão e ajuda a 
manter a temperatura interna no inverno.
- Melhora o isolamento acústico da edifi cação. A ve-
getação absorve e isola ruídos.
- Maior retenção da água das chuvas. A vegetação 
auxilia na drenagem da água da chuva, reduzindo 
assim a necessidade de escoamento de água e de 
sistemas de esgoto e ainda fi ltra a poluição dessas 
águas.
- Diminui a possibilidade de enchentes. Como retem 
melhor a água da chuva, o excesso não vai para as 
ruas.
- Ajuda na diminuição da temperatura do micro e 
macro ambientes externo.

- Reduz o consumo de energia, e melhora a efi ciên-
cia energética devido à redução da temperatura no 
ambiente interno, diminuindo a necessidade de re-
frigeração.
- Aumento da biodiversidade, atraindo pássaros, 
borboletas entre outros.
- Embeleza a edifi cação e a cidade.
 

ALGUMAS DESVANTAGENS
DE UM TELHADO VERDE:

– Necessita uma certa manutenção para manter sua 
estrutura saudável e com boa aparência.
– O Investimento fi nanceiro inicial pode ser alto.
– Restrições quanto à estrutura podem inviabilizar 
o sistema.
– Necessita de mão de obra especializada para ins-
talação para evitar problemas de vazamento e in-
fi ltrações
Mesmo com pequenas desvantagens, a relação custo 
e benefício compensa muito. Vale a pena investir no 
sistema!

Vantagens X DesvantagensVantagens X Desvantagens

Terraço Jardim do Palácio Gustavo Capanema projetado por Burle Marx
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As plantas invasoras, po-
pularmente conhecidas como 
daninhas são aquelas, que 
através do tempo com a evo-
lução e expansão das ativida-
des agronômicas, passaram a 
ser indesejadas pelos agricul-
tores por não trazer um bene-
fício econômico ou até mes-
mo competir em um mesmo 
espaço com as culturas pro-
duzidas. Há vários tipos de-
pendendo da sua função como 
as plantas parasitas, exóticas 
invasoras, pioneiras, trepa-
deiras, dentre outras. Porém 
todas as plantas têm suas 
propriedades biológicas e são 
importantes de alguma forma 
para o ambiente, motivo pelo 
qual tem sido redomendado o 
termo como planta invasora, 
substituindo daninha.  

Mas todas têm caracterís-
ticas em comum como: não 
ter nenhuma exigência para 
germinar, rápido crescimen-
to, alta capacidade de flores-
cimento, alta produção de 
sementes, habilidade de dis-
persão, adaptação às práticas 
de manejo, tolerância à varia-
ção ambiental, plasticidade 
fenotípica e germinação as-
sincrônica. Aqui citamos duas 
espécies para um melhor en-
tendimento, a popular tiririca 
e a guanxuma.

A tiririca (Cyperus rotun-
dus) é uma planta herbácea, 
bulbosa que infesta grama-
dos, canteiros e na agricultura 
de modo geral. Está dispersa 
por todas as regiões tropicais 
e subtropicais do mundo, as-
sim como também áreas tem-
peradas. O seu manejo pode 
ser manual arrancando-a do 
solo, assim retirando todos os 
bulbos. Também pode-se uti-
lizar um herbicida que acaba 
com a tiririca sem prejudicar 
a grama. Em hortas é preci-

so retira-las no início da ger-
minação das hortaliças para 
evitar a competição, mas após 
o desenvolvimento das mes-
mas o convívio das espécies 
é pacífico, podem até mesmo 
proteger o solo evitando a li-
xiviação. A tiririca é conside-
rada uma PANC (Planta Ali-
menticía não Convencional), 
os pequenos bulbos podem 
ser consumidos crus ou co-
zidos, em sucos, saladas ou 
outros pratos salgados. Logo 
a guanxuma (Sida sp.) adap-
ta-se a qualquer tipo de solo, 
que tem o ciclo anual, vai de 
40 a 80 cm, é pouco exigente 
em relação à irrigação. Produz 
flores amarelas e propaga-se 
por suas sementes. Tem um 
rápido crescimento e é con-
siderada uma planta daninha 

pois não serve de alimento ao 
gado, por não ter um sabor 
agradável. 

Infestante em culturas 
anuais, pomares, eucalípto e 
terrenos desocupados, é fre-
quente na cultura da cana-de-
-açúcar. Mas tem uma impor-
tância medicinal, utilizada em 
forma de chá, para alívio de 
tosses, febre, enxaqueca, gri-
pe, cistite, transtornos mens-
truais, dores reumáticas, para 
relaxamento, dores de cabeça 
e dentes.  Em algumas regiões 
é usada para lavar o cabelo e 
o couro cabeludo para torná-
-los mais resistente. Quando 
as raízes e as folhas são ma-
ceradas pode ser utilizada em 
doenças respiratórias como a 
asma, bronquite, dispneia e 
pneumonia.

BioFlora/URI
Acadêmico de Ciências Biológicas/Bacharelado/ URI 
– Ricardo Prestes e Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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A depressão hoje em 
dia é um termo utilizado 
tanto para tristezas pon-
tuais e temporárias. Essa 
tristeza é considerada psi-
quiátrica quando ultra-
passa a duração de seis 
meses, a pessoa apresenta 
um aspecto abatido, olhar 
melancólico, ombros cur-
vados, tendência ao choro, 
humor deprimido, falta 
de motivação e interesses, 
sente falta de energia, len-
tidão psicomotora, redu-
ção ou ausência da capa-
cidade de sentir prazer e 
felicidade, mal-humorado 
e irritável, apatia.

A depressão pode ser classifi cada em leve, mo-
derada e grave, com graus de intensidade variáveis. 
O período da manhã é o mais difícil e a pessoa com 
depressão tem difi culdade de ter iniciativa, a higie-
ne pessoal pode fi car comprometida assim como o 
cuidado com a aparência, tendência a fi car deitado e 
ao isolamento. Redução da capacidade de raciocínio, 
decisão e até sensação de confusão mental com senti-
mentos de fracasso, baixo autoestima, culpa e inferio-
ridade também acometem o depressivo. Pensamentos 
negativos tomam conta da maior parte do dia com 
amplifi cação das difi culdades reais.

Também existem os deprimidos psicóticos que 
podem ter alucinações, como sentirem-se culpados 
por grandes tragédias do mundo, ver-se arruinados 
fi nanceiramente ou sentirem-se perseguidos. O depri-
mido pode desejar estar morto, mas nunca pensar em 
se matar ou, em casos graves, arquitetar meticulosa-
mente.

Pacientes sem tratamento adequado ou sem trata-
mento podem cometer suicídio sendo que a literatura 
descreve que 15% dos casos nessas condições chegam 
a cometer suicídio. O deprimido tem alterações do 
sono (insônia), de apetite, função sexual, apresentar 
queixas de dores e problemas físicos, diminuição do 
peso ou aumento deste. A depressão apresenta vários 
subtipos em relação à combinação de sintomas.

O sintoma depressivo atualmente é associado com 
o maior risco de doenças cardíacas. O tratamento é 
medicamentoso, muitas vezes a combinação de medi-
camentos é necessária para tratar os diversos sinto-
mas. Quando há risco de suicídio o acompanhamento 
deve ser bem próximo e, quando necessário, até hospi-
talização. Psicoterapia e orientação familiar também 
são muito importantes, bem como atividades físicas 
regulares também apresentam benefícios. As causas 
exatas são desconhecidas, mas sabe-se que alterações 
neuroquímicas são importantes para o quadro, uma 
vez que os antidepressivos estão sendo muito efi cazes 
no tratamento.

Qualidade de vida
e depressão

Magali Mariana Andreola
Psicóloga - CRP: 07/23259
Contato: 55 99955-6642 (Whatsapp)
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com
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Cerca de 60% dos pacientes que me procu-
ram sofrem de algum transtorno alimentar ou 
já tentaram de alguma forma perder peso sem 
acompanhamento e de maneira errônea, seja 
por restrição calórica, dieta com baixo valor 
nutricional ou por compensação a partir de 
exercício fi sico.

Acredito que esta busca excessiva por per-
der peso do dia para noite seja um “mal” que 
afeta por inteiro saúde deste indivíduo, tanto 
em seu convívio social, quanto saúde mental e 
vida afetiva.

Em busca por um corpo prefeito, vejo pes-
soas em esgotamento fi sico, por aumentar exa-
cerbadamente a carga de treino e diminuindo 
consumo alimentar (calorias). É claro que isso 
gerará emagrecimento. Mas restringir calo-
rias faz com que haja uma cascata de compli-
cações metabólicas, diminuindo taxa metabó-
lica basal, declínio hormonal, cansaço mental, 
fadiga, queda de cabelo, libido, aumento do 
stress, complicações em demais sistemas como 
intestino, neurotransmissores, entre outros.

Por isso que recebo muitos relatos como: 
“Mas kelly, eu como tão pouco e não consigo 
emagrecer”. A estratégia não é restringir ca-
lorias, e sim avaliar o potencial deste alimento 
sobre o metabolismo do individuo.

Mas por quê pessoas que trocam refeições 
sólidas, completas, por sanduíches, shakes 
“emagrecedores”, bolachinhas água e sal, 
sempre estão em “efeito sanfona”? Pois nosso 
corpo é sábio, tudo que “perdemos” rápido, de 
maneira errada, o corpo tende a recuperar.

Por isso, faça um planejamento alimentar 
adequado ao teu organismo. Estratégias nu-
tricionais são efi cientes, mas cada pessoa deve 
ser avaliada de maneira individual, afi ns de 
ter um resultado contínuo e duradouro.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

“Dietas da moda” 
e declínio hormonal

Bebês e crianças na praiaBebês e crianças na praia

Se viajar com criança exige 
organização, viajar com bebês 
exige mais organização ainda. 
Preparamos alguns conselhos 
para pais que desejam viajar com 
crianças e bebês. 

Se a criança tem menos de 
seis meses, consulte um pediatra 
antes de viajar. 

É sempre bom reforçar que a 
exposição direta ao sol em horá-
rio de pico, entre às 10h e 16h,(11 
e 17 no Horário de Verão) não 
é recomendada para adultos e 
crianças. Para os pequenos, que 
têm a pele mais sensível, o cuida-
do deve ser redobrado. Pai e mãe 
devem ter bom senso para apro-
veitar a praia sem complicações, 
afi nal a praia é uma delícia em 
qualquer idade.  

1) Água - Leve água para 
beber – o risco de desidratação 
é coisa séria – e também para 
limpar as crianças. Essa dica 
pode evitar o maior chororô 
quando entrar areia nos olhos ou 
na boca, porque talvez você não 
encontre água confi ável na hora.

2) Proteção solar - A re-
comendação é não usar protetor 
solar em menores de seis meses 
devido ao risco de intoxicação. 
Para crianças maiorzinhas, há 
produtos específi cos no mercado 
e os melhores são os bloquea-
dores solares, que formam uma 
barreira física contra os raios do 
sol e não penetram no organis-
mo. Você pode ainda utilizar as 
roupinhas com proteção solar, 
que estão liberadas para todas 
as idades e não precisam ser re-
aplicadas porque protegem o dia 
todo.

3) Identifi cação - Se vo-
cês vão para algum lugar onde 
terá muita gente, leve em conta 
o risco da criança se perder. Se 
for maiorzinha, combine com ela 
um ponto de encontro e mostre 
referências que possam ser vis-
tas de longe, como a cadeira do 
salva-vidas. Quer mais sossego? 
Coloque na criança uma pulsei-
ra de identifi cação que contenha 
seu nome e telefone.

4) Comida - A dica é óbvia, 

mas vem com uma pitadinha de 
avó. Levar um lanchinho pros 
fi lhotes é uma opção mais sau-
dável e segura do que deixá-los 
comer as guloseimas vendidas 
na praia. Considere incluir na 
“marmita” frutas, biscoitos ca-
seiros e ovos cozidos (descasque 
na hora). Os últimos, aliás, são 
ótimos para aplacar a fome por 
mais tempo por causa da prote-
ína. Se não tiver jeito, o milho 
cozido dos quiosques é uma al-
ternativa nutritiva.

5) Entretenimento - Al-
guns brinquedos garantem que 
a criança fi que entretida, como 
o famoso baldinho, uma piscina 
infl ável para os bebês ou raque-
tes de frescobol para os maiores. 
Mas cuidado para não levar coi-
sa demais. O gostoso de viajar é 
explorar novidades e fazer des-
cobertas, como o barulho das on-
das nas conchas, as possibilida-
des das esculturas na areia e as 
cambalhotas no mar.
Com informações de ISABEL MALZONI 

- jornalista e sócia da Editora Caixote
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Novo ministro e o Novo ministro e o 
“Mais Médicos”“Mais Médicos”

Ao assumir o comando da pas-
ta, o médico Luiz Henrique Man-
detta disse que pretende revisar o 
Mais Médicos e rebateu a afi rma-
ção de que faltam profi ssionais no 
Brasil. Segundo ele, o país conta 
com aproximadamente 320 facul-
dades de medicina e 26 mil médi-
cos graduados em 2018, com previ-
são de aumento desse contingente 
em 10% ao ano até chegar a 35 mil 
profi ssionais formados.

“Quem forma essa quantidade 
toda de profi ssionais? Muitos de-
les endividados pelo Fies [Fundo 
de Financiamento Estudantil] e 
muitos formados em escola públi-
ca. Não temos uma proposta ou 
política de indução para que eles 
venham para o sistema público de 
saúde.”

Divulgação

Luiz Henrique Mandetta, natural 
de Campo Grande, município do es-
tado do Mato Grosso do Sul, é médico 
formado pela Universidade de Gama 
Filho, no Rio de Janeiro (RJ), em 1989, 
e pós-graduado em ortopedia pela 
Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul e especialista em ortopedia pe-
diátrica pela Fellow da Emory Univer-
sity, em Atlanta, Georgia (EUA). Além 
disso, é também especialista em gestão 
de serviços e sistema de saúde pela 
Fundação Getúlio Vargas.

Iniciou sua carreira como médi-
co no Hospital Geral do Exército e 
em 1993 passou a compor o quadro 
de médicos da Santa Casa de Campo 
Grande (MS). Foi conselheiro fi scal da 
Cooperativa de Médicos, a Unimed, de 
Campo Grande de 1998 a 1999.

Conheça o Conheça o 
ministroministro


