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Porque Saúde é fundamentalPorque Saúde é fundamental

Incentivar o aleitamento materno, 
agregar informação e segurança às fa-
mílias e, assim, contribuir para o desen-
volvimento infantil. Esses são alguns 
objetivos do aplicativo (APP) gratuito 
Pró-Mamá. 

Desenvolvido por estudantes e pro-
fessores do curso superior de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas do Cam-
pus Osório do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) a partir de uma 
demanda da Secretaria de Saúde do mu-
nicípio de Osório, o Pró-Mamá é um dos 
fi nalistas do prêmio da Fundação Banco 
do Brasil de Tecnologia Social 2019. 

Em abril de 2019, o aplicativo já 
havia conquistado o primeiro lugar na 
categoria “Atenção Básica” no 31º Con-
gresso do Conselho das Secretarias Mu-
nicipais de Saúde do Rio Grande do Sul 
(Cosems/RS).

Como funciona:
O usuário cadastra a data de nasci-

mento da criança, entre 0 e 2 anos de 
idade, e passa a receber notifi cações com 
informações que contemplam a saúde 
de forma integral, entre os quais aleita-
mento materno, vacinas, crescimento e 
desenvolvimento do ponto de vista físi-
co e emocional. Até o sétimo dia do bebê 
cadastrado, as mensagens são diárias; 
depois, até os 12 meses, passam a ser se-
manais. De 1 a 2 anos, são notifi cações 
quinzenais.

É possível ter uma galeria de fotos do 
bebê, registrar as datas dos marcos de 
desenvolvimento e o crescimento pon-
dero-estatural. Existe a possibilidade 
de interação com a equipe do Programa 
Municipal de Aleitamento Materno de 
Osório, através da sessão fale conosco, 
pela qual a mãe envia dúvidas para se-
rem respondidas pelos profi ssionais. 

Na aba de dúvidas frequentes, o usu-
ário terá acesso a informações sobre as 
intercorrências mais comuns desse perí-
odo, através de texto e link para vídeos 
do canal do Pró-Mamá no YouTube.

Aplicativo gratuito Pró-Mamá, Aplicativo gratuito Pró-Mamá, 
desenvolvido por estudantes desenvolvido por estudantes 
do IFRS, é fi nalista de prêmiodo IFRS, é fi nalista de prêmio

Criado em 2001 e realizado a cada dois anos, o prêmio 
tem por objetivo identifi car, certifi car, premiar e difundir 
tecnologias sociais já aplicadas e implementadas, que se-
jam efetivas na solução de questões relativas à alimenta-
ção, educação, energia, habitação, meio ambiente, recur-
sos hídricos, renda e saúde.

Sobre o Prêmio Fundação Sobre o Prêmio Fundação 
Banco do Brasil de Banco do Brasil de 
Tecnologia SocialTecnologia Social
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Fernando Gomes

Um sinônimo para doença é desiquilí-
brio – físico e mental. Por trás  dos males 
do corpo há sempre pensamentos e emo-
ções, estresse constantes,medo,violência,d
esemprego,ansiedade,barulho,solidão,desa
mor,depressão,atividades demais para ho-
ras de menos, esquecemos de cuidar de nós 
mesmos esse é o primeiro passo para criar 
doenças.

KIberon combate de forma natural as 
afl ições, tensões e medos causadores de 
problemas físicos auxiliando de forma efi -
caz males como: Hipertensão, diabetes, 
obesidade, TPM, colesterol alto, disfunções 
hormonais, problemas gástricos dores na 
coluna e no ciático o toque nos pontos certos 
de forma correta temos resultados surpre-
endentes

Um corpo em equilíbrio tem a sensação 
de segurança estabilidade e fi rmeza. Essa 
não é apenas uma conquista pessoal, mas 
uma forma efi caz de participar da constru-
ção de um mundo saudável.

Emagrecimento Natural 
em Alto Estilo

KIBERON saiba como 
funciona:

Lucila Morais de Souza
Whatsapp (55) 981118336
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Santo Ângelo apresenta experiências Santo Ângelo apresenta experiências 
exitosas na Mostra Regional de Saúdeexitosas na Mostra Regional de Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo 

participou na quinta-feira, 08, da Mostra Regional de 
Saúde apresentando duas experiências exitosas que 
são realizadas no município. A promoção foi da 12ª 
Coordenadoria Regional de Saúde reunindo os 24 mu-
nicípios da sua área de abrangência.

O evento foi realizado em frente e no hall do Tea-
tro Municipal Antônio Sepp. A solenidade de abertura 
contou com as presenças do prefeito Jacques Barbosa; 
secretário municipal de Saúde de Santo Ângelo, Luis 
Carlos Cavalheiro; coordenador regional de Saúde, 
Yuri Sommer Zabolotski; Airton Schmidt, presidente 
do Conselho Regional dos Secretários de Saúde e Clari-
ce Haack, presidente do Conselho Municipal de Saúde 
de Santo Ângelo.

Airton Schmidt elogiou a iniciativa de apresentar 
experiências com resultados efi cientes e que podem 
ser replicadas em outros municípios. “Na maioria 
das vezes, as reuniões sobre saúde são para tratar de 
problemas. Hoje estamos compartilhando vivências 
exemplares. Essa é a importância de um evento como 
esse”.

O tema da Mostra foi “vivências que dão certo”. O 
prefeito Jacques Barbosa destacou que exemplos que 
dão certo precisam ser compartilhados. “Vivemos tem-
pos muito difíceis em termos de recursos e precisamos 
da criatividade e da união para encarar os desafi os, es-
pecialmente em se tratando de saúde, um setor essen-
cial e que necessita de muitas ações para atender da 
melhor forma possível”.

O coordenador regional de Saúde, Yuri Zabolotski, 
ressaltou o trabalho dos profi ssionais da saúde públi-
ca, que segundo ele agem sempre em benefício da cole-
tividade e valorizou a iniciativa da Mostra. “São muitos 
programas desenvolvidos nos municípios, mas as for-
mas de trabalhar são diferentes e aquelas que encon-
tram melhores resultados podem ser replicadas nos 
demais municípios, benefi ciando as comunidades”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo 
apresentou em seus estandes a experiência desenvol-
vida com o uso de fi toterápicos no programa de Práti-
cas Integrativos e Complementares adotados nas Uni-
dades de Saúde da Família. Outra ação destaca foi o 
programa Saúde na Escola, que é realizado na Rede de 
Atenção Primária.

Texto: Assessoria Comunicação PMSA/ Hogue Dorneles

Uma planta excelente para bordaduras e maciços, bastante rústica e 
campestre. Ótima para cultivo em nossa região, por tolerar frio intenso 
e geada, fator que muitas vezes nos limita na escolha de espécies.

Apresenta muitas variedades, com diferenças nas cores, que variam 
entre o amarelo, laranja, marrom, vinho e branco, escurecendo para o 
centro.

As gazânias não tem apenas lindas flores, elas também possuem fo-
lhas de rara beleza, nas cores cinza e verdes. São belíssimas:  

Por: Nilvane Ghellar Müller

Gazânia – Gazania rigensGazânia – Gazania rigens
Divulgação
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Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Me sinto muito cansado
Descartando problemas na tireóide, defi ci-

ência de ferro ou anemia ferropriva propria-
mente dita, defi ciência de vitamina D e B12, 
há muitos outros outros parâmetros que con-
tribuem para estado de fadiga crônica, como 
o cortisol alterado, o que pode estar aconte-
cendo? Mitocôndrias são organelas presentes 
em todas as nossas células e são nossa “usina 
de energia”. Se acontece alguma coisa com ela 
(como falta de nutrientes, excesso de toxinas, 
etc), há uma queda de energia, ou seja, uma 
disfunção mitocondrial. A fadiga é um sintoma 
característico de uma doença mitocondrial e é 
freqüentemente descrita pelos pacientes como: 
Falta de energia, cansaço mental ou físico e 
necessidade de uma recuperação maior de-
pois da atividade física. Além disso, a falta de 
uma defi nição mais clara da fadiga contribui 
para seu não-diagnóstico e falha no diagnós-
tico de pessoas com essa condição (que sim, é 
bem comum e atendo muito em consultório). 
O que difi culta demais a melhora do cliente e 
piora ainda mais a qualidade de vida. Muito 
comum receber perguntas nas mídias sociais 
se queixando de falta de energia cronicamen-
te e querendo saber qual TERMOGÊNICO ou 
ESTIMULANTE NATURAL podem tomar pra 
se manterem mais ativos e energizados. Mal 
sabem eles quantas outras coisas precisam ser 
resolvidas antes de “camufl ar o problema”. 
Vários componentes do sistema metabólico 
mitocondrial requerem uma revisão da rotina 
geral do paciente e da necessidade de alguns 
suplementos nutricionais específi cos, supor-
tado já por vários ensaios clínicos. Agora que  
já sabemos que existe uma condição chamada 
disfunção mitocondrial e que um nutricionista 
pode ajudar muito nisso. 

Vale reforçar que esses sintomas as vezes 
pode ser um corpo pedindo alguns dias de des-
canso mesmo: físico, mental, emocional. Lem-
brem-se que a alimentação é o combustível 
do corpo de vocês. Revejam e busquem ajuda 
para dar o melhor combustível para seu corpo.

A riqueza da anurofauna no 
bioma Mata Atlântica é tão ex-
pressiva que representa mais 
de 50% das espécies de sapos, 
rãs e pererecas descritas para 
o território brasileiro. O Bra-
sil é considerado o país com a 
maior diversidade desse grupo 
do mundo (IUCN, 2019).

Estes organismos fazem par-
te da cadeia alimentar e são ex-
tremamente importantes para 
o equilíbrio da natureza. Eles 
desenvolvem seu papel ecoló-
gico atuando como predadores, 
nutrindo-se de insetos e outros 
invertebrados, mas também 
atuam como presas, servindo 
de alimento para muitas espé-
cies de répteis, aves e mamífe-

ros. Sem o controle biológico 
oferecido pelos anfíbios, a so-
brevivência da espécie humana 
seria dificultada em muito, pois 
no mundo teriam tantos insetos 
vetores (como pernilongos, por 
exemplo) que não seria possível 
controlar doenças como den-
gue, febre amarela e malária, 
transmitidas por suas picadas 
(JUNIOR, 2008).

Muitas espécies, quando 
presentes em um determinado 
ambiente, indicam que o lo-
cal se apresenta preservado e 
com suas condições ecológicas 
equilibradas. Porém, quando 
estes ambientes são modifica-
dos pela atividade humana in-
sustentável, correm sérios ris-
cos que vão desde a diminuição 
drástica de suas populações até 
a extinção local das espécies. 
Diversos fatores podem amea-
çar esses organismos, tais como 
a poluição, agrotóxicos, desma-
tamento, drenagem de ambien-
tes alagados e destruição de seu 
habitat.

Apesar da importância eco-
lógica dos sapos, rãs e perere-
cas, muitas pessoas ainda per-
seguem e exterminam esses 
animais no entorno de suas 
áreas de habitação, guiados por 
ideias originadas através de 
mitos instaurados a partir do 
conhecimento popular equivo-
cado e errôneo. Estes fatos são 
preocupantes, tendo em vista 
que os anfíbios são hoje um dos 
grupos de animais mais amea-
çados no planeta. 

Por serem animais “não ca-
rismáticos”, frequentemente 
se tornam alvos negativos da 
população humana, e em geral 
a ideia das pessoas é eliminar 
esses animais e não os prote-
ger. Dessa forma, aliando os 
conhecimentos científicos e os 
saberes populares atualizados, 
podemos voltar nossos esfor-
ços para a tomada de atitudes 
preservacionistas, que auxiliem 
na manutenção dessas espécies 
e de seus serviços ecossistêmi-
cos.

Acadêmicos de Ciências Biológicas/Bacharelado/URI:
Ethél Viana, Daniel Cacenote
Profª. Ângela Denise Hubert Neufeld Vieira

Importância ecológica dos Importância ecológica dos 
sapos, rãs e pererecassapos, rãs e pererecas

Ethél VianaEthél VianaDaniel Cacenote
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Uma solenidade marcou, nes-
ta semana, a entrega de cobertores e 
tecidos ao Hospital Santo Ângelo.  O 
repasse foi feito ao provedor, Odorico 
Bessa Almeida, pelas presidentes do 
Lions Clube Santo Ângelo Centro, Ma-
ria de Lourdes Bassani, Lions Clube 
Santo Ângelo Tiaraju, Maristane Al-
meida, e do Lions Clube Santo Ângelo 
Universitário, Rosecler Moreira. Tam-
bém estavam presentes na entrega o 
diretor administrativo, Marcelo Bor-
ges, a coordenadora do setor de Sani-
fi cação, Lavanderia e Costura, Mirtes 
Dinon, o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista, e outros integrantes 
dos clubes de serviços.

O provedor Odorico Bessa Al-
meida agradeceu os Lions Clubes e a 
Associação Comercial, Cultural, In-
dustrial, Serviços e Agropecuária de 

Santo Ângelo (ACISA), ele salientou 
que o apoio, é respalda do importan-
te trabalho desenvolvido pelo hospital 
que atende não apenas Santo Ângelo, 
mas também a comunidade regional.

Foram repassadas 50 unidades de 
colchão piramidal, 60 unidades de 
cobertores; 50 unidades de manta mi-
crofi bra; tecido de tergal listrado para 
confecção de 108 lençóis; tecido de 
tergal branco para confecção de 100 
camisolas, 108 fronhas, 190 lençóis de 
baixo; e tecido de algodão para con-
fecção de 125 travessas e 104 campos 
duplos de mesa. 

Os cobertores e tecidos foram ad-
quiridos com recursos obtidos no Baile 
do Município, promovido pelos Lions 
Clube Santo Ângelo Centro, Lions Clu-
be Santo Ângelo Tiaraju, Lions Clube 
Santo Ângelo Universitário e Acisa.

Lions Clubes e Acisa Lions Clubes e Acisa 
repassam colchões, repassam colchões, 

cobertores e tecidos ao HSAcobertores e tecidos ao HSA
Divulgação


