
Neste sábado, dia 14, será rea-
lizada mais uma etapa do Progra-
ma Saúde Para Todos. O evento 
acontecerá na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, no segundo 
piso, das 8 horas às 16h30min, 
sem fechar ao meio-dia.

A realização é do Centro de 
Apoio à Gestante e Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) do Bairro 
Rogowski com apoio da URI San-
to Ângelo e Faculdade CNEC.

Estarão sendo ofertados à 
população, de forma gratuita, os 

seguintes serviços: coleta de cito-
patológico; solicitação de mamo-
grafi a; aferição de pressão arte-
rial; testes rápidos de HIV, sífi lis 
e hepatites virais; avaliação bu-
cal; auriculoterapia e orientações 
sobre saúde.
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Dados do Ministério da Saúde 
demonstram que 21% dos homens 
e 27% das mulheres são portado-
res de hipertensão arterial. Por se 
tratar de uma doença silenciosa 
e crônica, sempre que estiver em 
consulta médica, independente da 
especialidade, solicite a aferição 
de pressão. 

É fundamental checar com 
frequência e acompanhar a ocor-
rência de uma eventual alteração. 
O índice considerado normal é 12 
por 8; qualquer valor diferente 
deve ser avaliado, especialmen-
te se houver histórico familiar de 
hipertensão. Neste caso, recomen-
da-se o acompanhamento médico, 
com atenção especial à alimenta-
ção, reduzindo o consumo de sal. 
Entre os prejuízos decorrentes, 
está o risco de sofrer um infarto 
ou derrame, desenvolver doença 
cardiovascular, renal e morte pre-
matura.

TREINO DE FORÇA REDUZ 
PRESSÃO ARTERIAL EM HI-
PERTENSOS: Como base para 

uma boa saúde e bem estar, os 
exercícios físicos possuem um im-
portante potencial terapêutico. No 
caso da pressão arterial, as ativi-
dades aeróbicas podem minimizar 
ou até reverter o quadro. Como o 
tratamento envolve mudança nos 
hábitos de vida, a prática atua 
como fator essencial e benéfi co a 
estes pacientes, assim como aos 
indivíduos com predisposição 
para desenvolvimento da doença.

FAÇA UMA DIETA BALANCE-
ADA: É de consenso geral que o 
excesso de sal, gordura e açúcar 
é altamente prejudicial à saúde. O 
sódio é o grande vilão, pois retém 
líquidos no organismo, o que oca-
siona a elevação da pressão, por 
isso é importante evitar o abuso. 
As recomendações presentes nas 
Diretrizes Brasileiras de Hiperten-
são Arterial são: dê preferência a 
uma dieta equilibrada, que con-
temple alimentos cozidos, assados, 
grelhados ou refogados, carnes de 
peixe e ave, uma variedade de le-
gumes, verduras e frutas, assim 

como grãos e fi bras, além de optar 
por temperos naturais e fugir dos 
industrializados.

DEZ GORDURAS BOAS PARA 
INCLUIR NA DIETA: Você sa-
bia que existe um tipo de gordura 
que deve estar presente em sua 
dieta? São os chamados ácidos 
graxos. Insaturada, boa parte 
é encontrada facilmente em ali-
mentos de origem vegetal. São 
importantes, ainda, para fortale-
cer o sistema imunológico, além 
de efi cazes para proteger contra 
doenças degenerativas e cardio-
vasculares. Conheça dez opções 
excelentes para integrar seu car-
dápio: azeite, óleo de girassol, óleo 
de linhaça, abacate, castanha de 
caju, amêndoa, salmão, gordura 
de coco e nozes. Mas lembre-se: é 
um importante manter uma ali-
mentação balanceada, contendo 
alimentos dos três grupos – os 
reguladores (verduras, frutas e 
legumes), os construtores (carnes, 
ovos, leite e derivados) e os ener-
géticos (pães, massas e doces).

Cuide da sua saúde!Cuide da sua saúde!
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O KIBERON é uma franquia criada 
para atender na área estética para quem 
ama o seu corpo, em Santo Angelo atende-
mos desde 10 junho 2003 ajudando nossos 
clientes a ter saúde e um corpo modelado 
proporcionando.

• Redução de peso, medidas e celulite;
• Rejuvenescimento do tecido;
• Controle eficaz da flacidez;
• Dissolução das gorduras localizadas;
• Modelagem das curvas, entre outros.
Além de suas vantagens para com a es-

tética e beleza, ainda trabalha a favor da 
saúde com diversos benefícios:

• Deixa os hormônios em equilíbrio;
• Estimula a Leptina (responsável pela 

sensação de saciedade);
•  Estimula a Via Gama (responsável 

pela sensação de bem-estar, felicidade, re-
laxamento );

• Fortifica o sistema imunológico;
• Controla a pressão arterial;
• Proporciona equilíbrio orgânico, sen-

do que as áreas tratadas do corpo apresen-
tarão uma resistência maior quanto à cria-
ção de novas gorduras;

KIBERON

Lucila Morais de Souza
Whatsapp (55) 981118336

A pleomele é uma planta tropical, de porte arbustivo, 
que pode atingir até 6 metros de altura. Possui textura 
semi-lenhosa, caudo ereto e ramificado e pertence à fa-
mília Asparagaceae.

É muito cultivada como planta isolada, por conta da 
beleza de suas folhas, mas também pode aparecer com-
pondo conjuntos no jardim ou em forma de bordadura. 
Apresenta-se de duas maneiras: variegata (verde com 
branco) e verde. A variegata, em geral é a mais pedida, 
pois as cores que a compõem tem o poder de dar um to-
que especial em qualquer ambiente.

A pleomele é uma das plantas recomendadas para pu-
rificação do ar em interiores, de acordo com a Plants for 
Clean Air Council (PCAC), organização que resultou de 
um projeto de pesquisa conduzido pela NASA em con-
junto com a Associação de Empreiteiros de Paisagismo 
dos EUA. A planta é considerada eficiente na remoção de 
compostos tóxicos do ar como formaldeído, benzeno, to-
lueno, xileno e tricloroetileno. Seguem projetos de nossa 
autoria com a planta:   

Por: Nilvane Ghellar Müller- Toccare Paisagismo

Pleomele - Dracaena refl exaPleomele - Dracaena refl exa
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O Índice de Massa Corporal 
(IMC) é a principal maneira de des-
cobrir se você está com peso ideal ou 
se apresenta magreza, sobrepeso ou 
obesidade. A fórmula matemática 
serve para qualquer pessoa, mas os 
valores considerados como referên-
cia para a classifi cação do estado 
nutricional variam para crianças, 
adolescentes, adultos, idosos e ges-
tantes (confi ra as tabelas no Portal 
da Saúde).

Saiba como calcular
o seu IMC 

Para calcular o IMC, divida o seu 
peso (em quilos) pela sua altura (em 

metros) elevada ao quadrado, ou 
seja, altura x altura. Veja a fórmula:

O Saúde Brasil tem uma ferra-
menta que faz este cálculo automa-
ticamente para você. Insira suas 
informações a direta e clique em 
“calcular”.

De acordo com a faixa etária, ou-
tras medidas corporais também são 
recomendadas para um diagnóstico 
mais adequado, como perímetro da 
cintura, da panturrilha, entre outros.

A classifi cação do estado nutri-
cional por meio das medidas cor-
porais é um dos subsídios para o 
diagnóstico do estado de saúde do 
indivíduo e, quando necessário, 

deve ser complementado com análi-
se e outros aspectos (clínicos, sociais 
e ambientais) pelos profi ssionais de 
saúde.

IMC: você sabe calcular IMC: você sabe calcular 
seu peso adequado?seu peso adequado?
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A maioria das ações realizadas pelo homem ge-
ram impactos negativos e degradam variados tipos 
de ecossistemas no decorrer do tempo. Esses im-
pactos ocorrem devido a modifi cações realizadas 
na paisagem, levando o solo a um nível extremo de 
degradação, ameaçando a fertilidade das terras e a 
qualidade das águas, pois o solo perde a sua funcio-
nalidade e o seu equilíbrio ecológico. O problema 
aumenta quando se pensa no fato de que em algu-
mas propriedades a recuperação do solo é muito 
lenta.

A retirada da vegetação e a movimentação de ter-
ra gera áreas instáveis e susceptíveis a erosão. Mas a 
erosão é muito mais que isso, ela é todo e qualquer 
desgaste dos solos e das rochas em que há o trans-
porte de pequenos detritos de um lugar para outro. 
Por isso, as erosões podem variar desde a retirada de 
uma pequena camada de terra no chão até a forma-
ção de verdadeiras crateras. 

Para amenizar este impacto, torna-se necessá-
ria a recuperação ambiental do solo degradado. O 
uso de gramíneas é uma possibilidade importante, 
pois aumenta a ciclagem de nutrientes, melhora a 
resistência a pragas, a porcentagem de recobrimen-
to em relação ao solo é mais efi ciente, os sistemas 
radiculares atingem profundidades diferentes, o que 
melhora a estabilidade do solo, além da sua impor-
tância ecológica. Elas podem ser encontradas adap-
tadas a todo tipo de habitats, ou seja, desde a tundra 
de solos gelados, aos desertos, às pradarias ao pam-
pa, à savana e a áreas asiáticas.

São vários os benefícios que as gramíneas trazem 
ao solo degradado, pois promovem proteção dura-
doura através de suas raízes, conservando a umida-
de do solo e fortalecendo-o contra as forças externas 
e internas, além da fi xação de nitrogênio atmosféri-
co e de enriquecer o solo, favorecendo a microfauna 
local e impedindo novos processos erosivos.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Flavonoides são compostos bioativos encon-
trados em plantas, resultantes de seu metabo-
lismo, que desempenham ação antioxidante no 
organismo. Nas frutas e vegetais, são as molé-
culas que lhe dão as cores e pigmentos vibran-
tes.

Estudos epidemiológicos sugerem vários be-
nefícios à saúde quando consumidos em longo 
prazo. Como para doença cardiovascular: es-
tudos mostram que o consumo de fl avonoides 
está inversamente relacionado a doenças do 
coração. Eles inibem a oxidação do LDL (co-
lesterol ruim), reduzindo o risco de ateroscle-
rose. Osteoporose: isofl avonas da soja podem 
prevenir osteoporose pós-menopausa e me-
lhorar a resistência óssea em geral, reduzindo 
risco de fratura. Prevenção do câncer: estudos 
da Universidade de Illonois, do Instituto Li-
nus Pauling e da Universidade de Cornell tem 
apontado para os benefícios dos fl avonoides 
na inibição da proliferação de células cancerí-
genas de diversos sítios (pâncreas, rim, intes-
tino). Controle de peso: teores signifi cativos de 
fl avonoides podem reduzir os níveis do hormô-
nio leptina, estimulador do apetite. Melhora da 
cognição: protegem contra danos oxidativos 
das células nervosas, além de melhorar o fl u-
xo sanguíneo em áreas específi cas do cérebro.
Onde encontrar: quase todas as frutas, legumes 
e ervas contem fl avonoides. 

A melhor maneira de garantir a ingestão 
destes compostos é consumir 5 porções de fru-
tas e vegetais por dia. Frutas vermelhas, amei-
xa, uva, vinho tinto, chás verdes e pretos, cho-
colate, maçã, laranja, limão, cebola, cebolinha, 
couve, brócolis, salsa, tomilho, aipo, pimenta e 
soja são exemplos de alimentos ricos em fl avo-
noides.

Um adulto saudável deve consumir de 20mg 
a 1g de fl avonoides por dia. É possível consu-
mir esta quantidade por meio de dieta diária 
saudável, devendo-se evitar suplementos para 
que não se exceda a quantidade recomendada 
diária. Consulte um nutricionista para melhor 
realizar essa adequação para você.

Gramíneas: mitigadorasGramíneas: mitigadoras
de processos erosivosde processos erosivos
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O que são fl avonóides?



4 14 de setembro de 2019 Viver Bem

A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres 
recebeu recentemente o convite do 
vereador Valdonei da Luz e do presi-
dente da Comissão Interna de Preven-
ção a Acidentes (CIPA) da Fundimisa, 
Jonas Pedro Linka, para realizar uma 
palestra direcionada às funcionárias, 
na tarde de terça-feira, 10. 

A palestra integrou a 39ª SIPAT 
– Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho -, e foi profe-
rida pela psicóloga e coordenadora 
da Coordenadoria da Mulher, Simo-
ne Vargas Lunkes, juntamente com a 
acadêmica de Psicologia, Laís Schro-
pfer, que abordaram o tema “Saúde da 
Mulher e seus Aspectos Emocionais”. 

Foram evidenciadas a importância 
da autoestima e autocuidado, sendo 
que a primeira está voltada ao amor 
próprio e a qualidade de valorizar-se, 

consequentemente aumentando sua 
confi ança em seus atos e julgamen-
tos, enquanto a segunda é o hábito de 
prestar atenção em si mesmo, suas ne-
cessidades e desejos físicos, mentais e 
emocionais.

A atividade foi fi nalizada com um 
momento de alongamento proporcio-
nado pela acadêmica do curso de Edu-
cação Física, Dariely Dias, como meio 
de demonstrar que a saúde mental e 
física andam juntas.

“Para se manterem fortes, confi an-
tes e, principalmente, felizes, é essen-
cial que as mulheres se priorizem e 
tenham a consciência de que apenas 
com o autocuidado diário é possível 
ter a saúde e a disposição necessárias 
para realizar seus sonhos e projetos. 
A CMM está sempre disposta a parti-
cipar das ações voltadas ao fortaleci-
mento das mulheres”, afi rma Simone.

Coordenadoria Municipal Coordenadoria Municipal 
das Mulheres promove das Mulheres promove 
palestra na Fundimisapalestra na Fundimisa
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