
Viver Bem
Sábado, 11 de junho de 2022

Porque saúde é fundamental

ANTES DE BEIJAR, CREME E ESCOVA DENTAL
O beijo é uma forma íntima de carinho e faz parte 

da cultura de muitas pessoas como um ato de cumpri-
mento e respeito. Mas, para que ele seja dado e recebido 
de forma segura, é importante praticar aqueles tradicio-
nais hábitos higiênicos, afinal, ninguém quer beijar uma 
pessoa com mau hálito, certo? “Os cuidados que deve-
mos ter para “curtir” um beijo saudável é manter nossa 
higiene bucal diária, incluindo a escovação dos dentes 
e limpeza periódica das gengivas, feita por profissionais 
especializados”

CONTROLE A IMUNIDADE 
E PROCURE UM DENTISTA

Manter a imunidade sempre em dia é outra maneira 
para beijar sem preocupações. Ela é considerada a pri-
meira barreira no momento que as doeças infecciosas 
tentam tomar conta da sua boca. Mantê-la em equlíbrio 
diminui este potencial. “Se a imunidade estiver baixa, há 
algumas doenças que podem ser mais susceptíveis na 

transmissão”. No caso de contágio, é importante procu-
rar um profissional. “A melhor conduta frente a altera-
ções bucais que podem relacionar-se ao “beijo” é procu-
rar o especialista, pois irá indicar o melhor tratamento 
para a cura”.

COMO SE PREVENIR DO CONTÁGIO 
DESSAS COMPLICAÇÕES?

A mucosa oral, revestimento úmido existente na ca-
vidade bucal constituída por tecidos celulares, por meio 
da saliva e de alguns microorganismos, tem o poder de 
diminuir a entrada de novos habitantes bucais. Ela é 
uma autodefesa natural do corpo humano, mas Dulce 
avisa que não podemos confiar plenamente em nosso 
organismo e atenta pelo cuidado de um modo geral. “É 
sim muito importante a prevenção das doenças que po-
dem ser transmitidas pelo beijo”. Agora que tal chamar 
aquela pessoa especial para aprender esse passo a pas-
so com você? Depois dessas dicas vocês estarão prontos 
para beijar muito!

Cuidados 
bucais para um 
beijo saudável 

Os batimentos cardíacos chegam 
a 150 por minuto, 30 músculos do 
seu rosto são exercitados e você 
pode queimar até 15 calorias. Tudo 
isso em um só beijo. No entanto, é 
importante entender algumas dicas 
bem simples para que o beijo se torne 
algo inesquecível
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digestiva é e�encial!

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece através da 
Resolução – RDC Nº 216, de 15 de setembro de 2004, que para os estabeleci-
mentos de Serviços de Alimentação (bares, restaurantes, lanchonetes, entre 

outros) a higienização dos reservatórios de água deve ser realizada num inter-
valo máximo de seis meses entre uma higienização e outra.

Apesar de não haver uma determinação legal para a higienização das 
caixas d’água domésticas, é recomendável que os consumidores domésticos 

também realizem a higienização das suas caixas d’água a cada seis meses para 
garantir que a água armazenada não venha a sofrer nenhum tipo de contami-

nação ocasionada pela má higienização, ou falta de higienização das caixas 
d’água.

Quando falamos em contaminação microbiológica da água, estamos 
nos referindo especificamente às bactérias do grupo Coliformes e à bactéria 

Escherichia coli (indicativo de uma possível contaminação de origem fecal). E 
para assegurarmos que água armazenada por nós esteja livre destas contami-

nações, a higienização e manutenção (evitar que as caixas estejam danificadas, 
devem estar sempre bem fechadas) das caixas d’água são pontos de total 

importância.

Qual a 
importância da 
higienização de 
caixas d’água?

Tão importante quanto termos a segurança de que 
a água que nos está sendo oferecida atende aos 
padrões de potabilidade legais, é assegurarmos que 
o armazenamento desta água ocorra de forma que 
não comprometa estes padrões, e em alguns casos 
torne a água imprópria para o nosso consumo. 
Isso geralmente pode ocorrer quando não há uma 
preocupação com a higiene dos reservatórios (caixas 
d’água), o que infelizmente não é observado pela 
maioria dos consumidores.
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Expedição Ondas 
Limpas na Estrada
A equipe da Sea Shepherd Brasil, unidade brasileira da 
maior organização sem fins lucrativos de proteção da vida 
marinha e do oceano do mundo, vai percorrer mais de 16 
mil quilômetros para mapear cientificamente o perfil de 
detritos marinhos em 300 praias brasileiras. A expedição Ondas Limpas na Estrada 

é a primeira expedição terrestre da ONG e 
começou no dia 10 de abril, no Chuí, Rio 
Grande do Sul. A previsão é que o traba-
lho termine em agosto, no Oiapoque. Co-
brindo toda a costa brasileira, do sul ao 
norte, os cientistas voluntários a bordo do 
ônibus irão avaliar desde praias urbanas 
até praias desertas.

A passagem por RS já cobriu um total 
de 27 praias analisadas, desde a praia do 
Cassino, passando pelo Farol da Solidão e 
a praia do Imbé. A equipe já se encontra 
em Santa Catarina, continuando a jorna-
da de 18 meses que chegará até o Ama-
pá. Atividades de mutirão de limpeza com 
voluntários no local também acontecerão 
no percurso, a equipe já planeja mutirões 
abertos em Florianópolis – SC, Itapoá – 
PR, Santos e Ilhabela – SP.

Juan Pablo Torres-Florez, Coordenador 

Técnico da Sea Shepherd Brasil, conta que 
o objetivo da expedição é gerar dados 
para informar a população e influenciar 
órgãos governamentais na criação de po-
líticas públicas. 

Com apoio da Odontoprev, a expedi-
ção conta com a parceria científica do Ins-
tituto de Oceanografia da Universidade 
de São Paulo (IOUSP), referência mundial 
no estudo sobre resíduos marinhos, parti-
cipando com laboratórios de primeira li-
nha e os melhores pesquisadores na área.

Atualmente, o Brasil despeja diaria-
mente 890 toneladas de plásticos nos 
oceanos (Oceana, 2021) e é o sexto país 
que mais descarta plásticos nos oceanos 
em todo o mundo (Our World In Data, 
2021).

Por Natasha Olsen - Disponível no site 
ciclovivo.com.brPesquisadores trabalham na Praia Barra de Chuí. Foto: Sea Shepherd
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O curso de Educação Continuada 
sobre Reanimação Cardiopulmonar em 
Adultos para colaboradores do Hospi-
tal Santo Ângelo teve mais uma oficina 
no início desta semana.

O curso foi realizado na Unidade de 
Psiquiatria do Hospital Santo Ângelo e 
ministrado pelo enfermeiro do Samu/

HSA, Alex Martins Antunes e o Técnico 
de Enfermagem do Samu/HSA, Samuel 
Matos.

Conforme a coordenadora de Enfer-
magem do HSA, Suzete Liques, todas as 
Unidades da Instituição receberão os 
cursos de Educação Continuada con-
forme o cronograma já estabelecido.

HSA dá sequência ao 
Curso de Educação 
Continuada a seus 

colaboradores


