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Com algumas gotinhas de san-
gue da criança em seus primeiros 
dias de vida, é possível detectar 
doenças precoces, aumentando as 
chances de sucesso em seu trata-
mento. O teste do pezinho é feito a 
partir de sangue coletado do bebê, 
permitindo identifi car doenças 
como hipotireoidismo congênito, 
hemoglobinopatias e doença do 
metabolismo, doenças que não 
apresentam sintomas e que podem 
causar sérios danos à saúde caso 
não forem tratadas rapidamente. 

Na quinta-feira, dia 6, foi cele-
brado o Dia Nacional do Teste do 
Pezinho, e a cooperativa Unimed 
Missões/RS aproveita a data para 
destacar por que esse exame é 
tão necessário para o desenvolvi-
mento saudável do bebê. O teste 

do pezinho é um exame obrigató-
rio que deve ser realizado a partir 
das primeiras 48 horas de vida do 
bebê, até os 30 dias de seu nasci-
mento. 

O coordenador do Laborató-
rio Unimed Missões, Biomédico 
Mauricio do Nascimento de Qua-
dros, explica que devido à sensi-
bilidade na região, nem sempre o 
teste é feito no pezinho do bebê. 
“Normalmente é feita a coleta 
no bracinho da criança porque é 
menos traumatizante. Nos casos 
dos bebês que nascem em nosso 
Hospital, os pais podem solicitar 
o exame já no momento da alta, 
evitando a necessidade do bebê 
retornar ao ambiente hospitalar”.

O exame também é uma for-
ma de tranquilizar os pais no 

momento do nascimento do fi -
lho, que normalmente vem car-
regado de dúvidas e incertezas. 
“Ele é uma das primeiras formas 
de saber se o bebê está saudá-
vel e identifi car se é portador de 
alguma doença. Como mãe de 
primeira viagem, quando minha 
fi lha nasceu eu tinha muitas in-
seguranças, qualquer sinal já me 
deixaria preocupada. Então, ter 
o exame com resultados normais 
deu uma segurança de que o cho-
ro é de sono, cólica ou fome, coi-
sas normais em recém-nascidos”, 
salienta a colaboradora Taciara 
Otonelli, mãe há dois anos.

O Laboratório Unimed Mis-
sões atende de segunda a sexta das 
7h às 19h, e nos sábados das 7h às 
13h. Informações: (55) 3312 0714.
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As matas ciliares ou flores-
tas ripárias, matas de galerias e 
florestas ribeirinhas podem ser 
compreendidas como cobertura 
vegetal nativa, e também por 
sistema florestal comumente 
situada em faixas de margens 
de rios, outros corpos de água, 
em torno de nascentes, lagos, 
represas artificiais ou naturais. 

Este tipo de vegetação con-
siste no processo de preser-
vação da diversidade do meio 
ambiente, considerada uma 
Área de Preservação Perma-
nente (APP), pela Lei Nº 12. 
651/2012, que institui o novo 
código florestal brasileiro 
(CASTRO et al., 2017).

As matas ciliares desem-
penham um importante papel 
na proteção dos rios, tornando 
fundamental a sua conservação 
e recuperação. A sua existên-
cia é benéfica para a boa qua-
lidade de vida aos seres vivos, 
tanto animais quanto vegetais. 
Ela possui funções ambientais 
e ecológicas importantes tanto 
para a natureza quanto para a 
humanidade (PANIZZA, 2016).

O nosso Arroio Itaquarin-
chim, que corta a cidade, não 
possui mata ciliar de acordo 
com a legislação. Devido a este 
fator, observamos em vários 
pontos de seu perímetro, resí-
duos onde seria a mata ciliar, 
ou mesmo dentro do arroio. 
Apesar da coleta seletiva, a po-
pulação ainda insiste em ações 
como estas, onde parece ser 
mais fácil descartar os resíduos 
para que as “águas levem”, co-
metendo assim, uma infração. 

Contudo, precisamos de um 
contingente maior de pessoas 
comprometidas com o ambien-
te, pois podemos realizar ações 
mitigatórias objetivando a re-
constituição das matas ciliares 
dos nossos rios, arroios e ria-
chos, de acordo com a legisla-
ção municipal vigente.
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Matas ciliaresMatas ciliares
Devido às chuvas registradas na última sema-

na, o “Dia do Campo Limpo” foi retomado na se-
gunda-feira, dia 3, e seguiu até ontem, dia 7, com 
roteiro de recolhimento no interior do município. 
A iniciativa consiste no recolhimento de embala-
gens de agrotóxicos utilizadas em propriedades 
rurais. Os recipientes foram entregues na sede de 
cada comunidade, de acordo com a tríplice lava-
gem para realização do descarte correto. 

Somente no primeiro dia de recolhimento, fo-
ram entregues cerca de 1,5 mil  embalagens.

Na tarde da segunda-feira, 3, o secretário do 
Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, es-
teve acompanhando as ações de recolhimento na 
Restinga Seca. As embalagens foram recebidas 
pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Am-
biente (SEMMA), empresa responsável pelo posto 
de recolhimento da cidade – Preservar –, e pelo 
morador da Restinga Seca, Délcio Antônio Carne-
lutti que ajudou na contagem do material coletado. 
Pela manhã, as ações foram desenvolvidas na co-
munidade do Cristo Rei.

Medeiros explica que a ação faz parte das de-
mandas do interior, dentro do Plano de Saneamen-
to Rural e que essas embalagens passam, depois da 
coleta e fi scalização, pelo processo de reciclagem, 
mas precisam estar adequadas para isso. “Além da 
tríplice lavagem, é necessário que o produtor se-
pare cada recipiente pela litragem, colocando em 
bolsas separadas, e se dirija ao local de coleta por-
tando o seu bloco de produtor, onde uma equipe da 
secretaria faz o armazenamento e a contagem das 
embalagens”, disse.

Gerardo Avozani é morador da Restinga Seca, 
e vê o “Dia do Campo Limpo” como um suporte às 
comunidades do interior. “São mais de 70 famílias 
produtoras por aqui, e antes era só levando por 
conta própria até a cidade para descartar correta-
mente as embalagens de agrotóxicos usadas. Esta-
mos muito felizes com essa iniciativa porque nos 
economiza tempo e dinheiro que é gasto por alguns 
moradores com o combustível”, destacou. 

“O Dia do Campo Limpo” é promovido pela 
empresa Jerivá Embalagens com o apoio do Go-
verno Municipal por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente, Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, EMATER/RS, Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e 
Preservar – Associação das Revendas de Defensi-
vos Agrícolas Santo Ângelo e Região.

Novo Endereco !~
Estamos tomando novos rumos, e por isto nos 
encontramos em um novo endereço. 
Venha conferir nossas novas instalações na

Av. Rio Grande do Sul - 1140*.

(55) 3312-5150 ou (55) 3313-3629.
*em frente ao Hospital Unimed.

Cirurgião Geral e Videolaparoscopia 
Cirurgião Do Aparelho Digestivo

Fonte: Arroio Itaquarinchim (Freitas, 2019)

Fonte: Flores, 2019
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Reconstituição mata ciliar Arroio Itaquarinchim

Texto/fotos: João Gomes/Prefeitura Municipal
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Aberto curso do Samu Aberto curso do Samu 
em Santo Ângeloem Santo Ângelo

O Samu desenvolve um trabalho permanente da ca-
pacitação de seus profissionais. Na terça-feira, dia 4, no 
prédio 20 da URI, teve início o curso com profissionais 
que atuam nas unidades do Samu de Santo Ângelo, En-
tre-Ijuís, Caibaté, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, Cerro 
Largo, Guarani das Missões e São Borja. 

Neste primeiro encontro teve a participação de repre-
sentantes da Coordenação das Urgências e Emergência 
do Estado do Rio Grande do Sul. Pela manhã a enfermei-
ra, Camila Manzotti, da 12ª Coordenadoria Regional de 
Saúde, falou sobre o tema “Atenção básica e princípios 
de emergência.” Na sequência, o coordenador médico do 
Samu RS, Jimmy Herrera, e a coordenadora de enfer-
magem do serviço, Andréa Cristiane Pinheiro, falaram 
sobre o tema “Atenção básica e princípios de emergên-
cia.” Os dois profissionais, que integram a Central de 
Regulação do Samu do Estado, ministraram palestra que 
evidenciou o funcionamento geral do serviço pelo Siste-
ma True que utiliza Smartphone para o atendimento de 
pacientes. 

Já à tarde, a enfermeira Rose Abelha, do Estado de 
São Paulo, abordou em sua palestra o tema “Punção in-
tra-óssea” que viabiliza a infusão de medicamentos na 
cavidade da medula óssea com uso de medicamentos e 
soluções em situação de emergência. E à noite, o enfer-
meiro Cristiano Cordeiro do Samu do Hospital Santo 
Ângelo abordou o tema ABCDE do Trauma e Biomecâ-
nica e Cinemática do Trauma. Na quarta-feira, dia 5, o 
curso teve prosseguimento com provas e oficinas práti-
cas na URI Campus Santo Ângelo.

A Tensão Pré-menstrual (TPM), envolve uma 
junção de sintomas emocionais, comportamen-
tais, cognitivos e físicos que antecedem a mens-
truação. Embora a intensidade possa se diferen-
ciar de uma mulher para outra, a síndrome é 
percebida por cerca de 90% das mulheres em ida-
de reprodutiva. O tratamento para a TPM busca 
a melhora ou eliminação dos sintomas. Alguns 
nutrientes podem trazer efeitos benéfi cos como:

Vitamina B6: atua como cofator na formação 
da serotonina. Fontes: carnes, ovos, batata ingle-
sa, aveia, banana e cacau.

Vitamina E: atua na síntese de prostaglandi-
nas e na regulação de neurotransmissores cen-
trais, onde pode aliviar os sintomas de ansiedade 
e sensibilidade mamária. Fontes: gérmen de tri-
go, óleos vegetais, gema de ovo, alguns folhosos 
e legumes.

Cálcio: a alteração na concentração de cálcio 
extracelular pode afetar a excitabilidade dos te-
cidos neuromusculares envolvidos no controle da 
emoção. Fontes:  Frutos do mar, semente de ger-
gelim, brócolis, sardinha, espinafre, tofu.

Magnésio: Possui envolvimento na atividade 
da serotonina, na contração vascular, na função 
neuromuscular e na estabilidade da membrana 
celular. Fontes: Cacau, cereais e vegetais.

Manganês: a menor ingestão desse nutriente 
está associada a mais sintomas de mau humor 
e dor. Fontes: nozes, grãos integrais, amêndoas, 
aveia, pêssego.

Isofl avonas: devido sua ação nos níveis de 
estrógeno, sua ingestão pode ser útil durante a 
TPM. Fonte: grão de soja, semente de linhaça, 
tofu, missô.

Carboidratos: estimulam a passagem de trip-
tofano pela barreira hematoencefálica, permitin-
do sua utilização para produção de serotonina. 
Deve-se estimular o consumo de carboidratos 
dando prioridade aos integrais.

Claro que é muito importante o planejamento 
nutricional completo prescrito pelo Nutricionis-
ta, para que estes sintomas sejam prevenidos de 
forma efi ciente. É ideal manter um bom aporte 
de antioxidantes, afi ns de prevenção de doenças e 
equilíbrio mental, físico e social.

Fotos: Samu/Divulgação

• O coordenador de enfermagem 
do Samu, Alex Martins Antunes, 
explica que o curso terá ao 
todo 200 horas com atividades 
quinzenais pela manhã e tarde na 
URI, Corpo de Bombeiros e 1º B 
Com. As aulas prosseguem até o 
dia 22 de outubro e contarão com 
a participação de professores de 
São Paulo, Lajeado, Santa Cruz 
do Sul, Bento Gonçalves e Santo 
Ângelo.

• O novo encontro será nos dias 17 e 
18 de junho, nos turnos da manhã 
e tarde, na Universidade Regional 
Integrada Campus Santo Ângelo. 
O curso está sendo organizado 
pelo Núcleo de Educação das 
Urgências e Emergências do 
Estado e Samu RS do Hospital 
Santo Ângelo. As atividades 
contam como apoio da direção do 
Hospital Santo Ângelo e parceria 
da URI, Corpo de Bombeiros, 1º B 
Com e do poder público.

CursoCurso
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Resíduos de esgoto viram Resíduos de esgoto viram 
fertilizante orgânico fertilizante orgânico 

Sessenta mil toneladas de resídu-
os orgânicos tratados por ano, que se 
transformam em 20 mil toneladas de 
fertilizante orgânico composto, utiliza-
do em culturas de café e cana-de-açú-
car, plantações de uva, caqui e pêssego e 
plantas ornamentais, como as que fi cam 
em parques e jardins. Esse é o destino 
do logo de esgoto tratado na Estação de 
Tratamento de Esgoto do Jardim Novo 
Horizonte, a ETE Jundiaí (ETEJ).

Utilizando um sistema de compos-
tagem termofílica do lodo – que é en-
riquecido com sobras da agroindústria 
alimentícia e da torrefação de café – o 
material é misturado a cavacos de ma-
deira bruta de eucaliptos e pinus, sub-
metidos ao revolvimento mecânico e 
oxidados após uma intensa atividade de 
microorganismos.

Todo o processo ocorre em tempe-
raturas acima de 55ºC por mais de 30 
dias. Ao fi nal, o material é higienizado, 
eliminando organismos causadores de 
doenças aos homens e animais e dando 
origem ao composto orgânico de lodo 
de esgoto. Gesso agrícola, calcário dolo-
mítico e fosfato de rocha são acrescidos, 
para evitar odores e enriquecer o com-
posto com enxofre, cálcio, magnésio e 
fósforo.

O produto fi nal é chamado de fer-
tilizante orgânico composto classe D, 
registrado no Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento sob o nº 
SP-80610 10000-7, de uso seguro na 
agricultura. O controle de qualidade do 
produto é feito mensalmente, por meio 
de análises físico-químicas e microbio-
lógicas.

Assessoria de Comunicação – DAE Jundiaí


