Datas - Agosto

AVISO LEGAL

Dia 1 Dia da Amamentação
Dia 5 Dia Nacional da Saúde
Dia 5 Dia da Farmácia
Dia 8 Dia Nacional de Combate ao Colesterol
Dia 10 Dia da Enfermeira
Dia 24 Dia da Infância
Dia 27 Dia do Psicólogo
Dia 29 Dia Nacional de Combate ao Fumo
Dia 31 Dia do Nutricionista

As informações contidas
neste jornal são meramente informativas e não podem ser consideradas nem utilizadas como indicação médica.
É bom lembrar que o avanço do conhecimento nas pesquisas
da medicina e da ciência pode tornar obsoleta qualquer publicação
em poucos meses. Se você encontrar reportagens que possam ser
consideradas controversas, procu-
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re sempre considerar a informação
mais atual, com data de publicação
mais recente.
Este jornal não pretende
substituir as recomendações de
SEU médico ou outras providências relacionadas à saúde. Ao contrário, seu objetivo é dar informações que ajudem o leitor a cooperar com os profissionais de saúde
em uma busca por um estado ótimo de bem-estar.
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TERAPIAS COMPLEMENTARES
29 de Agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo

Saúde dos pulmões

Os alimentos que O fumante
passivo
combatem o
envelhecimento
Conheça os alimentos que estimulam o organismo a
trabalhar de forma saudável. Leia mais na página 9

fumante passivo é o
indivíduo que não
fuma, mas inala a fumaça de derivados do
tabaco (cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça), e que convive com
fumantes em ambientes fechados.
A absorção da fumaça do
cigarro por pessoas que convivem
em ambientes fechados com fumantes pode causar uma série de
doenças. Uma pessoa que seja tabagista passivo tem 30% a mais de
chance de desenvolver câncer do
pulmão do que uma pessoa que
nunca fumou, segundo a American
Thoracic Society (ATS). Crianças
que convivem diariamente com
mais de dois fumantes tem três vezes mais chances de desenvolver
infecção respiratória.
Dados do Ministério da
Saúde revelam que a fumaça do
cigarro reúne, aproximadamente,
4,7 mil substâncias tóxicas e muitas delas são cancerígenas. O ar
poluído pelo cigarro contém, em
média, três vezes mais nicotina, três
vezes mais monóxido de carbono e
até cinquenta vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça
que entra pela boca do fumante
depois de passar pelo filtro do cigarro.

NÚMEROS ALARMANTES
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca
de cinco milhões de pessoas morrem, por ano, vítimas do uso do
tabaco. Cada cigarro tira sete minutos de vida de quem fuma.
Para este ano, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que poderá haver 17.210 casos novos da doença nos homens
e 10.110 nas mulheres. Esses valores correspondem a um risco
estimado de 18 casos novos a cada 100 mil homens e de 10 a
cada 100 mil mulheres. A Região Sul é a que apresenta a maior
frequência de casos de câncer de pulmão entre os homens.
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EDITORIAL

Código de Conduta do
Jornal Nossa Saúde

Nossa Saúde, um novo jornal para
um assunto importante: saúde!
“Saúde é o que interessa, o
resto não tem pressa”, já dizia o comediante, na década
de noventa. A Editora Conceito também pensa assim há
20 anos, quando começou a
publicar livros, revistas e jornais com essa temática.
Acreditamos que o primeiro passo para se obter
uma excelente qualidade de
vida é a informação. Ela nos
ajuda a prevenir doenças e a
levar uma vida mais saudável,
física e emocionalmente. É
com esse objetivo que temos
o prazer de lançar este veículo de comunicação que está
em suas mãos.
Nosso propósito é levar
informação confiável sobre
tratamentos e, o mais importante, a prevenção. Para isso
procuramos usar uma linguagem acessível, facilitando o
entendimento. Quando publicamos informações científico-médicas e odontológicas,
todo o cuidado é pouco. Pensando nisso este jornal adotou o código de conduta que
está no box ao lado.
A busca de uma vida
saudável deve realizar-se mediante ações concretas, de
caráter preventivo, curativo e
educativo. Para conquistar

uma qualidade de vida desejável, muitas vezes, basta apenas simples atitudes saudáveis. O jornal Nossa Saúde,
acreditando nisso, procurará
publicar conteúdo de forma
didática e simples, facilitando
o entendimento do leitor.
Já se sabe que não basta só tratar a doença com medicamentos. É necessário,
também, consertar o que está
errado em nossos hábitos diários. Quem se preocupa com
a prevenção adoece menos,
sofre menos, desfruta de mais
energia, toma menos medicação (ou sequer as toma) e,
consequentemente, vive
mais.
Agradecemos o apoio
recebido dos colaboradores,
colunistas e dos anunciantes.
Desejamos contribuir para
que a saúde seja o mais importante, afinal, todas as nossas conquistas, em todos os
aspectos da nossa vida, depende da nossa saúde.
Boa leitura!

- Toda orientação médica, odontológica ou de saúde contida
neste jornal é dada somente por
profissional qualificado.
- A informação disponível nesta publicação foi concebida para
apoiar – e não para substituir –
o relacionamento existente entre pacientes e seus médicos ou
profissionais da saúde.
- Ao citar casos clínicos, será
respeitado o caráter confidencial dos dados dos pacientes.
- Quando necessário, a informação contida neste jornal será
respaldada por referências claras às fontes consultadas.
- Quaisquer informações feitas
sobre os benefícios e/ou desempenho de um tratamento, produto comercial ou serviço específico são respaldadas com comprovação adequada e equilibrada.
- Os programadores visuais do
jornal procuraram dispor a informação da forma mais clara
possível.
- Os apoios dados ao jornal será
identificados claramente, incluindo a identidade das organizações comerciais e não comerciais, bem como os próprios
anunciantes.

NOTÍCIAS
Brasil e Japão firmam cooperação na área de
saúde
O Ministério da Saúde assinou memorando de cooperação
na área de saúde com o governo
do Japão. O objetivo é fortalecer
as relações com o país asiático, um
dos mais tradicionais parceiros do
Brasil no continente. O acordo
abrange as áreas de regulação farmacêutica e compartilhamento de
conhecimentos e experiência em
sistemas públicos de saúde.
Também faz parte do acordo a elaboração de políticas e estratégias para promoção da saúde
com foco em populações em pro-

cesso de envelhecimento, além do
fortalecimento de recursos humanos na área de saúde.
Os dois países também pretendem realizar trabalhos conjuntos com o objetivo de promover o
estilo de vida saudável e a prevenção de doenças.
Já na área de regulação de
medicamentos e equipamentos
médicos, uma das principais iniciativas será a aproximação entre a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e o órgão regulador japonês.

Atendimento odontológico no SUS será ampliado
O ministro da Saúde, Arthur Chioro, anunciou no início
de agosto portaria que institui o
GraduaCEO, iniciativa que permite que Instituições de Ensino Superior com curso de odontologia
realizem procedimentos de saúde
bucal pelo SUS. A portaria faz parte de uma parceria entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação para prática dos estudantes
de odontologia na atenção básica
e especializada do Sistema Único
de Saúde.
Universidades receberão
R$ 80 mil para implantação, além
de recursos mensais de até R$
103,3 mil.
A ação permitirá maior integração entre estudantes do curso
de odontologia e o Sistema Único

de Saúde (SUS). A iniciativa, realizada em parceria com o Ministério
da Educação e intitulada GraduaCEO, possibilitará que universitários de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas
acompanhem o trabalho das Equipes de Saúde Bucal desde o início
do curso e realizem procedimentos
odontológicos nas etapas finais da
graduação, com orientação dos professores. A expectativa do governo
federal é que a ação amplie o acesso da população aos serviços de saúde bucal e permita uma formação
profissional mais próxima da realidade e da saúde pública brasileira,
qualificando a assistência.
Fonte: Ministério da Saúde
portalsaude.saude.gov.br
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Adquira o livro É DURA A VIDA NO CAMPO
Catalogação de tiras em quadrinhos que conta a
história de um casal de idosos que vive numa
fazenda isolada no interior do Rio Grande do Sul.
Os personagens já conquistaram uma legião de
admiradores. Divirta-se com as aventuras do
nosso pessoal do Campo.

Obra de Sávio Moura
Pajada de apresentação dos personagens de Landro Oviedo

Adquira o livro no site
www.saviomoura.com.br
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SAÚDE

ESTÉTICA

Saúde do homem

Tratamento capilar

Mitos e verdades sobre
a saúde masculina
Desinformação, má interpretação de fatos e generalização de um caso
isolado acabam por fazer com que falsas crenças se tornem verdade
s estigmas que cercam
algumas doenças devem ser desmitificados.
Esclareça suas dúvidas:
O câncer de próstata sempre dá
sintomas?
Mito - Na fase inicial, o câncer de
próstata não tem sintomas. Por isso,
a importância dos exames preventivos. Quando o tumor está localizado na próstata, o paciente não
sente nada.

Um dos principais fatores de risco para o câncer de pênis é prática sexual com diferentes parceiras sem o uso de camisinha?
Verdade - Sim, segundo o Instituto
Nacional do Câncer, a utilização do
preservativo é imprescindível em
qualquer relação sexual, pois ela diminui a chance de contágio de doenças sexualmente transmissíveis,
como o vírus HPV (papiloma vírus
humano), por exemplo. Alguns es-

Selagem capilar
lá caro(a) leitor(a),
a partir desta edição, estaremos conversando com vocês sobre assuntos relacionados à área da
beleza, tirando dúvidas e dando dicas de cuidados e tratamentos.
Nesta edição, vamos falar sobre um tratamento capilar muito procurado e utilizado nos salões e estéticas.
Vamos conversar sobre SELAGEM CAPILAR.

A selagem capilar é
uma técnica que realiza o alisamento dos fios, inicialmente como se fosse uma escova
progressiva, porém, são técnicas distintas, pois utilizam
produtos diferenciados. A selagem utiliza a alta temperatura da prancha para alisar o
cabelo, sendo combinada aos
produtos de hidratação. A
técnica é uma das principais
formas de alisar as madeixas
sem afetar a fibra capilar, agin-

do como função hidratante e
pouca química.
Para recuperar a saúde
e beleza dos fios, esse alisamento aposta na combinação
de colágeno e silicone.
O alisamento com selagem térmica tem como principal objetivo hidratar os fios
recuperando a beleza e a naturalidade dos cabelos, utilizando os princípios ativos
como máscara reconstrutora,
ampola de semi de Lino e
queratina líquida.

Quais passos para a realização deste procedimento?

A única doença na próstata é o
câncer?
Mito - O câncer de próstata é a doença mais comum na próstata, mas
não é a única. Temos outras doenças também, tais como: A Prostatite – é a inflamação na próstata e
dentre os sintomas apresentados
estão: febre, ardência e maior frequência para urinar.
Todos os homens podem ter disfunção erétil?
Depende - Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, aproximadamente 50% dos homens
adultos com mais de 40 anos têm
alguma queixa em relação às suas
ereções. Estima-se também 50% a
70% dos casos de impotência ocorrem devido a fatores psico-gênicos.
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1º) HIGIENIZAÇÃO: Lavase o cabelo com xampu antirresíduo, retirando o excesso
da água com toalha.
2º) TRATAMENTO: Passar
mecha por mecha a mistura
com os ativos e enluvar.
3º) TERMOATIVAR: Secar
os cabelos e passar a chapinha
cinco vezes em cada mecha,
retirar o produto enxaguando com bastante água.
tudos científicos sugerem a associação entre infecção pelo HPV e câncer de pênis.
Para prevenir o câncer de
pênis é necessária uma limpeza diária com água e sabão, principalmente após as relações sexuais e a masturbação. É fundamental ensinar às
crianças desde cedo os hábitos de
higiene íntima, que devem ser praticados todos os dias. A cirurgia de
fimose também ajuda na prevenção. A operação, chamada circuncisão, é normalmente realizada na
infância.

4º) FECHANDO AS CUTÍCULAS: Aplique condicionador mecha por mecha enluvando cada uma e enxaguar,
retirando todo o produto.
5º) FINALIZAÇÃO: Escovação e chapinha mecha por
mecha.
Bem, assim finalizamos a primeira dica de beleza. Aguarde mais dicas na próxima edição.

Miria Isbarrol e Claudia Graça
Consultoras de beleza
Centro de embelezamento Espaço Mulher

Publicidade

Dinarte V
alentini
Valentini
Advogado
OAB/RS 79.941
Rua dos Andradas, 1273/1302
Porto Alegre-RS
Fones: 51 3224.0394 - 9427-8940
dinartevalentini@ig.com.br

Espaço Mulher é um Centro de Embelezamento Unisex contando com Massoterapia,
Hair Stilyst e Depilação.
Rua José do Patrocinio, 295, Cidade Baixa, Porto Alegre. Fone: (51) 3517.9499
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ONCOLOGIA

Dez passos para
prevenir vários
tipos de câncer

egundo o IBGE, o
câncer é a segunda
maior causa de mortes no Brasil, perdendo apenas para doenças cardiovasculares (como infarto e hipertensão). Em contrapartida, quem
segue uma vida mais saudável
consegue prevenir-se e diminuir os riscos de ter a doença. Conheça dez hábitos que
são tão necessários para evitar um câncer.
1. Não fume: o cigarro carrega cerca de 4.700 substâncias, sendo mais de 400 delas
altamente cancerígenas. Algumas delas, como o benzeno,
estão ligada ao câncer de fígado e leucemia. Já o alcatrão
está diretamente relacionado
aos cânceres de pulmão, vias
aéreas, brônquios e bexiga.
2. Não abuse de bebidas alcoólicas: segundo o cirurgião
oncológico Luis Fernando
Moreira, no livro “Oncologia
Informações Científicas para
o Leigo” (Editora Conceito),
o câncer de esôfago é “um dos

tumores gastrointestinais mais
agressivos e está associado
principalmente ao consumo
abusivo de fumo e álcool”.
3. Mantenha hábitos de
sexo seguro. Use camisinha:
hoje, sabe-se que o papiloma
vírus humano (HPV), doença sexualmente transmissível,
é o principal responsável por
alguns tipos de câncer, como
o câncer do colo do útero, vulva, pênis e orofaringe (garganta). Por isso, é importante praticar sexo seguro e sempre
com o uso da camisinha, até
mesmo para o sexo oral.
4. Proteja-se contra a hepatite: o sexo seguro também
evita os vírus da hepatite B
(para a qual há vacina) e da
hepatite C, ambos com potencial para levar ao câncer de fígado. O uso da camisinha,
além de reduzir as chances de
cânceres no sistema reprodutor e orofaringe, também
pode proteger seu fígado. Isso
porque, a hepatite B também
é sexualmente transmissível.

No caso da hepatite C, o contágio costuma acontecer por
contato sanguíneo, mas ela é
igualmente um fator de risco
a esse tipo de câncer.

tante que esse tipo de alimento seja evitado ao máximo,
assim como fast foods, que,
em geral, são ricos em processados.

5. Evite o consumo excessivo: de açúcares, de gorduras,
de carne vermelha, de porco
e das processadas. Invista em
uma dieta saudável, rica em
verduras, legumes e frutas,
pois elas são ricas em fibras,
o que, protege o intestino contra o câncer.

7. Cuidado com o sol. Use filtro solar diariamente e evite
a exposição entre 10h e 16h.
Os raios UVA e UVB, emanados pelo sol, são os responsáveis pelas alterações celulares que levam ao câncer de
pele.

6. Evite o consumo de alimentos ricos em sódio e
conservantes: o National
Cancer Institute, nos Estados
Unidos, informa que os conservantes contidos nos embutidos, em especial o nitrato e
o nitrito, são uma das causas
do câncer de bexiga. Os alimentos processados, como
enlatados e embutidos como
mortadela, presunto, salame,
mortadela, bacon e salsicha,
são ricos em uma substância
chamada nitrosamina, que é
cancerígena. Por isso, é impor-

8. Pratique atividades físicas
todos os dias. A recomendação é de que o exercício tenha
duração mínima de 30 minutos. A prática de atividades físicas promove um bem geral
ao organismo e também protege contra o câncer. Estudo
publicado no Journal of the
National Cancer Institute, diz
que adolescentes que praticam exercícios físicos estão
mais distantes do câncer de
mama. Neste caso, isso acontece porque os exercícios são
capazes de reduzir os níveis de
estrogênio, hormônio que

tem sido relacionado ao risco
de câncer.
9. Procure assistência especializada caso note qualquer
anormalidade em seu corpo.
Sabemos que o nosso corpo
dá sinais quando algo não está
certo. Isso também vale para
casos de câncer. É importante que se preste atenção no
corpo, pois só assim é possível notar a presença de algum
caroço estranho, uma íngua,
mancha na pele ou outro sinal.
10.Faça um check-up anual.
É importante realizar todos os
exames de diagnóstico precoce indicados pelo seu médico.
Existe uma série de exames
que são fundamentais na
hora de detectar os diversos
tipos de cânceres. Entre eles,
a mamografia, que deve ser
feita a partir dos 50 anos para
detectar o câncer de mama ou
a coleta do PSA - exame de
sangue que pode detectar câncer de próstata.
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DATA: 27 DE AGOSTO - DIA DO PSICÓLOGO
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O papel do psicólogo para a Depressão
x estresse
saúde do indivíduo

Por Helena Beatriz
Finimundi Balbinotti
Psicóloga Clínica, Psicanalista e
Psicogerontóloga. Diretora da
Clínica de Atendimento
Psicológico ao Adulto Maduro
(CLAM).

inda é curioso o
questionamento sobre o que a psicologia pode oferecer, após mais
de 150 anos de seu reconhecimento, como uma ciência
voltada para saúde e bem-estar das pessoas. Objetivando
conhecer o comportamento,
mais precisamente estudar a
psiquê (a alma), a psicologia
é um método de investigação
dos processos mentais conscientes e inconscientes responsáveis pelos sintomas e
sofrimentos que, muitas vezes, se expressam apenas no
corpo biológico.
A partir do seu reconhecimento como uma ciência dedicada a estudar, conhecer e aplicar seu conhecimento em ambos enfoques, pre-

ventivo e curativo, na atualidade, a psicologia em nosso
país tem alcançado um papel
significativo, uma vez que
vem promovendo a saúde dos
indivíduos, nas mais diferentes áreas de atuação. Hoje, são
inúmeros os psicólogos que
desenvolvem, entre as muitas
especializações, atividades na
empresa, na escola, no social
e comunitário, na justiça, no
esporte, hospitalar e na pesquisa, além da clínica.
Com isso, a psicologia
tem se tornado um recurso
importante, tanto no tratamento da saúde psicológica
individual como da grupal,
nesse caso, com atividades
que atingem um número
maior de indivíduos, objetivando promover o respeito à
dignidade e à integridade do
ser humano.
O psicólogo é um profissional que visa à promoção
da saúde e ao bem-estar dos
indivíduos e, para tanto, se especializa para conhecer o
comportamento humano nas
diferentes etapas do desenvolvimento humano. Na psicologia clínica, o psicólogo, geralmente, atende no consultório nas modalidades individual, familiar e para diferentes idades, da criança ao adulto maduro. Para isso, deve,
além do conhecimento reunido durante os anos de formação, especializar-se no que se
propõe a atender, além da
experiência com a práxis.
No seu trabalho, o psicólogo conhece a importân-

cia do estabelecimento de um
vínculo de confiança, diferente de qualquer outro relacionamento, para a realização de
uma psicoterapia que possibilite ao paciente confiar suas
dificuldades ao profissional.
A ajuda oferecida pelo
psicólogo, diferentemente do
que possa ser esperado, não
está no fato de dar respostas
prontas para os problemas
nem explicações definitivas
para as soluções deles. O paciente será ajudado a encontrar suas próprias alternativas
e caminhos, num trabalho
em que ambos, paciente e
psicólogo são coautores.
O papel do psicólogo
para a saúde do indivíduo,
portanto, é ajudá-lo a pensar
seus sentimentos e conhecer
seus pensamentos, a fim de
que o paciente assuma suas
responsabilidades sobre seus
atos e estabeleça um compromisso responsável com a própria vida. O paciente, desta
forma, poderá libertar-se do
que o faz sofrer, dos dilemas,
das inibições, dos sentimentos temidos e criticados, num
clima de reflexão, sem julgamento moral, mas acompanhado por alguém que não
imporá seus próprios pontos
de vista. A psicoterapia o auxiliará a expandir suas capacidades para pensar reflexivamente e o paciente, entrando em contato com o que é
mais genuinamente seu, pode
resgatar sua autoestima e sua
autoconfiança e sentir-se feliz.

depressão assume
significados diferentes na linguagem
comum ou na psiquiátrica, podendo indicar estado de tristeza e desânimo da pessoa diante
de um acontecimento desagradável, decepção ou luto. Temos
um quadro clínico preciso (distúrbio depressivo), caracterizado
por sintomas biológicos e psíquicos espontâneos, aparentemente desproporcionais em intensidade e duração aos acontecimentos que o provocaram.
Os sintomas da depressão são muito variados, indo
desde as sensações de tristeza,
passando pelos pensamentos
negativos até as alterações da
sensação corporal como dores
e enjoos. Contudo, para se fazer o diagnóstico, é necessário
um grupo de sintomas centrais.
A causa exata da depressão permanece desconhecida. A explicação mais provavelmente correta é o desequilíbrio bioquímico dos neurônios responsáveis
pelo controle do estado de humor. Essa afirmação baseia-se na
comprovada eficácia dos antidepressivos. Mas o fato de ser um
desequilíbrio bioquímico não
exclui tratamentos não farmacológicos, pois o uso continuado
da palavra pode levar a pessoa a
obter uma compensação bioquímica.
O estresse é um mecanismo normal necessário e benéfico ao organismo, pois faz com
que o ser humano fique mais
atento e sensível diante de situações de perigo ou de dificuldade. Como a energia necessária
para esta adaptação é limitada,
se houver persistência do estímulo estressor, mais cedo ou
mais tarde o organismo entra

Por Dione M. Miron
Psicóloga (CRP: 07/07098),
especialista em gestão de
pessoas e em educação especial
inclusiva

em uma fase de esgotamento. O
estresse patológico surge como
uma conseqüência direta dos
persistentes esforços adaptativos da
pessoa à sua situação existencial.
A resposta ao estresse
depende, em grande medida, da
forma como o indivíduo filtra e
processa a informação e sua avaliação sobre as situações ou estímulos a serem considerados
como relevantes, agradáveis,
aterrorizantes, etc. Essa avaliação determina o modo de responder diante da situação estressante e a forma como a pessoa será afetada pelo estresse.
Muitos casos de depressão, que já é considerada um
dos grandes males do século 21,
começam com o estresse crônico ou agudo. Situações estressantes podem desencadear outros problemas além da depressão. O contrário também pode
acontecer. Da mesma forma que
pessoas submetidas a estresse
são mais suscetíveis à depressão,
as pessoas deprimidas têm mais
propensão a se sentirem pressionadas e a se encontrarem em
situações estressantes, ou seja,
a depressão também favorece o
estresse.

Publicidade

Consultas a Preços Populares
Consultas médicas para quem não tem plano de saúde
ECOGRAFIA COM LAUDO NA HORA
EXAMES COM OS MENORES PREÇOS
Exames Laboratoriais; Raio-X; Endoscopia, Tomografia, Ressonância
Mais de 20 especialidades médicas
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A chegada da aposentadoria sempre é motivo de preocupação.
Pensando nisso, há seis anos a Associação Nacional de
Aposentados (Anapps) foi criada para promover o bem-estar
desejado depois de longos anos de trabalho. Com uma taxa a
partir de R$14,48, os aposentados podem usufruir de clínica
médica, viagens, academia, massagem, reiki, salão de beleza, aulas
de inglês e alfabetização, acompanhamento jurídico e ainda têm a
possibilidade de realizar empréstimos com facilidade, rapidez e
segurança.
O tratamento é diferenciado, visando à felicidade dos
aposentados. A Clinicentro, clínica médica que atende os
associados, oferece consultas a preços populares em mais de
quinze especialidades, além das facilidades para marcar consultas
e exames e descontos em óticas e farmácias conveniadas.
Pensando na qualidade de vida dos associados, a Anapps conta
com uma academia que oferece aulas de dança, pilates e
musculação personalizada. Todas as atividades são monitoradas
por profissionais qualificados e os alunos são submetidos a
exames médicos antes de iniciarem as atividades físicas. A
massoterapia também é disponibilizada para aliviar dores e
tensões dos aposentados. O salão de beleza Tok de Mel realiza
todos os serviços da área da beleza com preços exclusivos para
os sócios da Anapps.
Os problemas jurídicos também podem ser resolvidos com mais
tranqüilidade dentro da Associação. As consultas com os
advogados são gratuitas para os aposentados da Anapps.
Para quem busca recursos financeiros, a Anapps é parceira da
Bem Vindo Banrisul e realiza empréstimos com atendimento
diferenciado.
E os benefícios não ficam apenas na sede da Associação. Os
aposentados realizam diversas viagens para dentro e fora do
Estado. Gramado, Rio Branco, Tramandaí e Carlos Barbosa são
alguns dos roteiros já traçados pelos sócios.
Além disso, a Anapps realiza o programa Pensando em Você, que
traz assuntos do seu interesse. Todas as terças, quintas e sextasfeiras, das 15h às 16h, no canal 11 da NET e 55 UHF.
Venha fazer parte desta grande família e conhecer todos os
benefícios da Anapps! Nossa sede está localizada no centro de
Porto Alegre, na Av. Borges de Medeiros, 410, 3 andar.
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FARMÁCIA

ODONTOLOGIA

Medicamentos

Saúde bucal

Quais as vantagens
dos medicamentos manipulados?
O medicamento manipulado
possui a mesma substância do
remédio comercial e com a
mesma eficácia.
alvez você não saiba ainda, mas um medicamento manipulado em
uma farmácia de manipulação
pode ser até 50% mais barato
que o mesmo medicamento em
uma farmácia convencional. E
não se preocupe, ele contém o
mesmo fármaco e a mesma
dose. A fórmula farmacêutica é
administrada pela mesma via e
com a indicação terapêutica do
medicamento de referência,
apresentando ainda a mesma
segurança e eficácia clínica.
A farmacêutica Denize
M. Saldanha Guaragna destaca
outra vantagem da manipulação: “Cada receita é elaborada
de forma personalizada para
atender às necessidades de cada
paciente. Por exemplo, numa
única fórmula, o médico pode
associar mais de uma substância, de maneira que todas unidas com as demais complementam o tratamento, assim evitando que o paciente tome diversos medicamentos separadamente”. É importante salientar
ainda que existe a possibilidade de eliminar ou substituir certas substâncias às quais o paciente seja alérgico.
Há também a possibilidade de se fazer a quantidade exata necessária para o tratamento, diferentemente dos medicamentos industrializados, em
que o cliente é obrigado a comprar a quantidade já determinada na embalagem, gerando
muitas vezes desperdício ou torPublicidade
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Erosão
ácida
“No mestrado e em minhas
pesquisas, vejo inúmeros casos
de pacientes que sofrem sem
saber que tudo isso poderia ser
evitado.”

Farmacêutica Denize M.
Saldanha Guaragna, responsável
técnica pela PrimaFórmula.

nando mais dispendioso o tratamento. Por ser produzido para
ser usado imediatamente e por
determinado período específico, conforme a receita médica,
o medicamento manipulado
não possui conservantes, pois
não ficará depositado nas prateleiras das farmácias, esperando ser comercializado.
Se é difícil de encontrar
seu medicamento ou se ele já
está fora de fabricação também
é possível manipulá-lo. É importante o paciente conversar com
seu médico e farmacêutico para
encontrar o melhor tratamen-

to para o caso.
Outra situação comum é
encontrar, nas farmácias convencionais, o medicamento receitado fora da dosagem recomendada pelo médico, obrigando o paciente muitas vezes a
partir o comprimido ao meio.
No entanto, esse procedimento não é o mais indicado, pois
muitas vezes a dose não fica exatamente como é necessária. O
mais recomendado é mandar
manipular a receita já na dose
certa.
Normalmente, as farmácias de manipulação produzem
fórmulas nas diversas áreas médicas, entre as quais destacamos
os encapsulados, dermatológicos, ortomoleculares, cosméticos, produtos para diabéticos,
florais e homeopatia. É importante o paciente se certificar de
que a sua farmácia possua um
profissional qualificado (farmacêutico responsável) para conversar com ele e estreitar os laços. Afinal, a principal qualidade de uma farmácia de manipulação é a possibilidade de personalizar o atendimento, na receita e no relacionamento com
o cliente.

uando pensamos
em dente, a primeira preocupação que
nos vem a cabeça são as cáries. É claro que elas são importantes, mas não devemos esquecer que existem problemas
de igual importância aos
quais, muitas vezes, não damos a atenção merecida. Um
deles é a erosão ácida, perda
de minerais do dente devido
à acidez bucal. Toda vez que
bebemos um refrigerante ou
suco alteramos o PH bucal
deixando a saliva ácida.
Como nosso organismo vive
em equilíbrio, ele faz com que

Por ANDRÉ BERND
Cirurgião Dentista (CRO: 14746),
Especialista em Ortodontia.

o dente perca minerais para
tentar neutralizar esse PH.
Aos poucos, a coloração do
dente muda, a superfície fica
áspera e os dentes ficam sensíveis ao contato com os alimentos, bebidas geladas ou
doces. São os primeiros sinais
de que a erosão ácida está se
instalando na sua boca. No
mestrado e em minhas pesquisas, vejo inúmeros casos
de pacientes que sofrem sem
saber que tudo isso poderia
ser evitado. Para que isso não
aconteça, seguem algumas
orientações importantes.

Cuidados necessário para prevenir a erosão ácida:
• Depois de consumir alimentos ou bebidas ácidas,
espere em média uma hora para escovar os dentes (pois
com o esmalte amolecido, a escova acaba aumentando,
e muito, a erosão)
• Não permita que alimentos ácidos fiquem muito
tempo na sua boca.
• Escove seus dentes com um creme dental de baixa
abrasividade e de alta disponibilidade de flúor.
• Visite o seu dentista para saber mais sobre a erosão
ácida. Ele é o profissional mais bem preparado para
proteger seus dentes.
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CARDIOLOGIA

ANAMNESE ENTREVISTA
ver o paciente
como um todo,
do cirurgião-dentista estar saindo
do seu consultório e estar interagindo com outras
áreas da saúde.
Um exemplo disso é a
odontologia hospitalar, que é tão
fundamental e
importante quantos as outras especialidades.

Bianca Valentini
Schuh
Cirurgiã-dentista
CRO 15.406

senhora é natural
de onde?
Eu sou natural de
Ijuí, região Noroeste do Rio
Grande do Sul.

Ainda é comum pacientes
terem medo de ir ao dentista?
Sim, ainda encontramos pacientes que tem muito medo
da cadeira do dentista, mas
percebemos que este medo
vem ficando cada vez menor,
à medida que os próprios
avanços tecnológicos nos trazem vários benefícios em relação à dor, que é a maior preocupação dos pacientes.

Desde que ano a senhora.
está atuando?
Desde 2005.

Algo que tenha marcado a
sua vida profissional até
agora.
O dever cumprido, o sorriso
de satisfação do paciente, de
alegria após o término bemsucedido de um tratamento,
o reconhecimento do trabalho - sempre são acontecimentos marcantes na vida do profissional dedicado.

Como a senhora vê os avanços na Odontologia?
Percebo que a odontologia
tem avançado muito nas
questões tecnológicas, mas
muito também na questão de

Está com alguma leitura em
andamento?
Um livro que estou lendo
pela segunda vez, muito antigo, mas muito bom: “Coma”,
de Robin Cook.

Como surgiu o interesse
pela Odontologia?
Bom, desde pequena, sempre
falava que seria dentista. Adorava quando minha mãe me
levava ao consultório odontológico.

Saúde do coração

O que é a aterosclerose?
O acúmulo de gorduras na parte interna da arterial estreita o tamanho dificultando a passagem sanguínea
nas regiões afetadas, o que pode levar à aterosclerose.
terosclerose é uma
doença inflamatória crônica (doença
que não é resolvida num tempo curto) caracterizada pela formação de placas (ateromas),
compostas especialmente por
gorduras e tecido fibroso, dentro dos vasos sanguíneos.
O volume dos ateromas
aumenta progressivamente, podendo ocasionar obstrução total em algum ponto do vaso. A
aterosclerose em geral é fatal
quando afeta as artérias do coração ou do cérebro, órgãos que
resistem apenas poucos minutos
sem o oxigênio transportado
pelo sangue.
As gorduras acumuladas
podem ser oriundos do metabolismo orgânico da pessoa ou
adquiridos pela sua alimentação
(uma dieta com excesso de gordura animal ou industrializados). Esse acúmulo de gorduras
reduz a elasticidade arterial, estreitando o calibre normal da
passagem sanguínea nas regiões
afetadas, levando a uma obstrução do sangue e conduzindo o
paciente ao infarto.
“A aterosclerose é uma
doença que atinge dos pés à cabeça”, explica o cardiologista
Jeferson Minello Pannebecker.
O ateroma é um depósito de
células ricas em gordura em
nosso vasos sanguíneos capaz de
afetar outros órgãos, como aqueles ateromas que podem se alojar nas artérias dos rins, provocando a insuficiência renal, caso
em que o paciente terá que fazer hemodiálise, ou nas artérias
das pernas, podendo acarretar
amputações.

Artéria obstruída por placas de gordura.

Como prevenir a aterosclerose?
Um estilo de vida sedentário, hábitos alimentares nocivos e o fenômeno do envelhecimento da população apontam para um maior aumento do número de doentes nos próximos anos. De forma prática, é fácil perceber que, simplesmente adotando hábitos saudáveis como 30 minutos diários
de atividade física de moderada a intensa (recomendação dos
principais órgãos de saúde), redução de gorduras na dieta
(frituras e fast food), bem como abandono do tabagismo, já se
pode chegar à redução desse risco. Segundo diretrizes atuais,
é recomendado que todos com idade acima de 20 anos realizem exames de sangue específicos e, para aqueles que apresentam alto risco para a doença aguda, é necessário também
tratamento com mudanças nos hábitos de vida e também
no uso de certos medicamentos, buscando a estabilização da
doença já presente. Para realizar essa avaliação e também o
tratamento indicado, deve se buscar orientação médica competente e, principalmente, estar disposto a viver de forma
mais saudável.

Publicidade

CURSO DE PORTUGUÊS

Há 10 anos cuidando do seu sorriso!
Dr
A EM OR
TODONTIA. CRO 14746
Dr.. ANDRE BERND, ESPECIALIST
ESPECIALISTA
ORT
Rua Borges de Medeiros,410, sala 1126,Centro, PORTO ALEGRE
Rua dos Andradas, 298, Centro, CAMPO BOM, Fone: 3598.1240
Av. João Correa, 1260, sala 32, Shooping das Rosas, SAPIRANGA, Fone: 3529.1599

Apar
elhos Dentários,
Aparelhos
Restaurações,
Clar
eamento,
Clareamento,
Pr
oteses e Implantes.
Proteses

COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Encontram-se abertas as inscrições para uma nova turma
do Curso Básico de Português, ministrado pelo
professor Landro Oviedo aos fins de semana, com início
em 5 de outubro. Inscritos recebem apostila com o
conteúdo. Para concursos públicos, vestibulandos e
interessados. Com gramática, textos e noções de redação,
inclui a Reforma Ortográfica.
O ministrante é licenciado em Letras, especialista em
Língua Portuguesa, advogado, consultor de português do
jornal Correio do Povo.
Contatos e inscrições pelo telefone (51) 4100-0040
ou pelo site www.cursodeportugues.zip.net
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ALIMENTAÇÃO

FITNESS

Atividade física

Alimentos saudáveis

Os alimentos que
combatem o
envelhecimento

om tantos especialistas
informando e com tantas recomendações, a
maioria das pessoas já sabem o
quanto a alimentação é importante para manter a saúde em
dia e o corpo em forma.
Mas certos alimentos
também combatem o envelhecimento e devem estar presentes em nossas refeições diárias.
Além de deixarem a pele mais
bonita e harmoniosa, alguns
deles possuem o poder de combater os temidos radicais livres,
responsáveis pelo envelhecimento natural da pele. A cenoura é um desses alimentos, pois
ela contém antioxidantes naturais e é rica em vitamina A, C,
B2 e B3, além de minerais essenciais ao organismo, tais
como cálcio, potássio e fósforo.
A polpa do açaí é outra
ótima dica de alimento. Ele
possui vitaminas B1, B2 e B6
que são ótimas para deixar o sistema imune em alta, além de ser
um ótimo energético.
O morango é uma deliciosa fruta que, além de ser muito saborosa, inibe coágulos nos
vãos sanguíneos e evita problemas cardíacos. Ele também possui o chamado ácido elágico,
que previne alterações celulares
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capazes de levar ao câncer ou a
doenças degenerativas.
A amora é outra fruta
amiga do combate ao envelhecimento. Ela possui silício, que
estimula a sustentação da pele
por agir sobre o colágeno e a
elastina.
Podemos citar também o
Kiwi, que possui uma quantidade de vitamina C muito grande
quando comparada a outras frutas cítricas, tais como a laranja
e a acerola. Ele ativa o metabolismo e reforça o sistema imunológico, além de proteger o sistema cardiovascular.
Entre outros alimentos
podemos citar a aveia, o mamão, a alface, o tomate, o alho,
o espinafre e outros.
Todos esses alimentos
estimulam o organismo a trabalhar de forma mais saudável.
Ricos em nutrientes essenciais
para o bom funcionamento dos
sistemas imunológico, digestivo
e circulatório, não podem faltar
na sua dieta e no cardápio do
dia a dia.
Se esses alimentos não
fazem parte da sua realidade
gastronômica, passe a reconsiderar sua alimentação desde já.
Fonte: semmundo.com

O paciente com câncer e os
benefícios das atividades físicas
o passado, acreditava-se que pacientes
em tratamento de
doenças crônicas, como câncer
ou diabetes, deviam manter-se
em repouso e reduzir suas atividades físicas. Hoje em dia, só
precisam seguir essas orientações se o movimento provoca
dor, aumento da frequência
cardíaca ou falta de ar. Recentes pesquisas demonstram que
a prática de exercícios não só é
segura e possível durante o tratamento do câncer como também pode melhorar a disposição, o corpo e também a qualidade de vida do paciente.
Por outro lado, o repouso em excesso pode resultar em
perda funcional, atrofiamento
muscular, além de reduzir a
amplitude dos movimentos do
paciente.

Confira alguns dos benefícios da prática
regular de exercícios durante o tratamento:
• Manter ou melhorar sua capacidade física.
• Melhorar o equilíbrio, diminuindo o risco de quedas
e de ossos quebrados.
• Evitar o atrofiamento dos músculos.
• Diminuir o risco de doença cardíaca.
• Diminuir o risco de osteoporose.
• Melhorar o fluxo sanguíneo.
• Tornar o paciente independente para suas atividades
cotidianas.
• Melhorar a autoestima.
• Diminuir o risco de desenvolver depressão.
• Diminuir as náuseas.
• Melhorar o humor e o relacionamento social.
• Evitar a fadiga.
• Ajudar a controlar o peso.
• Melhorar a qualidade de vida.
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FAMÍLIA

SAÚDE DA MENTE

Pediatria

Melhorando a atenção

Obesidade Infantil
O número de crianças obesas do Brasil cresceu 240% nas últimas duas décadas

O papel da concentração
na vida moderna
Atualmente temos muitos motivos para nos distrairmos

Por Cezar Augusto G. Rodrigues
Jornalista, com formação em Emotologia e
Programação Neurolinguística (PNL).

s números são alarmantes quando se
fala em obesidade
infantil. O problema já é considerado epidemia mundial. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que, no
mundo, uma em cada dez crianças está acima do peso.
Obesidade em criança
A obesidade acarreta
uma série de problemas graves de saúde. Entre a lista de
consequências dos quilos a
mais estão o diabetes tipo II até então encontrado só nos
adultos -, a hipertensão, os altos índices de colesterol e a
síndrome metabólica, que resulta de uma associação de
fatores de risco que aumenta
as chances de doenças cardiovasculares, como o infarto do
miocárdio.
A chance de uma criança obesa ser um adulto com o
Publicidade

mesmo problema é enorme.
São raros os casos de problemas endocrinológicos nas crianças. O aumento de peso na
maioria das vezes vem da alimentação inadequada e da falta de atividade física.
Bons exemplos em casa
O cardápio básico do
brasileiro – composto de arroz, feijão, bife e salada – está
ficando para trás. Hoje as opções são os pratos rápidos,
comida congelada e, para
quem tem ainda mais pressa,
o chamado fast food. O bom
exemplo de hábitos alimentares tem que vir de casa. As crianças são os reflexos dos pais
e vão comer o que eles põem
no prato. A recomendação é
de que haja no prato, diariamente, verduras, frutas e legumes, no almoço e no jantar.
Não é preciso ser radical e abolir todas as gulosei-

mas de que os pequenos tanto gostam. Os especialistas
indicam o bom senso como a
melhor alternativa. Doces,
lanches e refrigerantes podem
ser consumidos, mas com
pouca frequencia e em quantidades limitadas.
Brincadeira saudável
Outro hábito que ajuda
os pequenos a manter os ponteiros da balança lá em cima é
a falta de atividade física. E engana-se quem acredita que
uma aula de judô ou balé por
semana pode ajudá-los a queimar toda a energia. Bom mesmo é brincadeira de criança.
Eles precisam correr,
pular, andar de bicicleta, patins e passar tardes brincando
com outras crianças.
Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein

ossos dias parecem
que são configurados
para a total desatenção. Temos muitos motivos para
nos distrairmos. É mais uma
postagem no Facebook, mais
um vídeo no Youtube, mais um
e-mail engraçado para ler e assim vai-se o tempo e a atenção
necessária para o mais importante vai para a lixeira. O que
resulta em um problema muito
comum é o esquecimento. Não
lembramos o que acabamos de
ler, o que ouvimos no noticiário, o nome da pessoa com
quem falamos há pouco e aquele assunto tão importante que
estudamos.
A desculpa comum:
“Nossa memória não é muito
boa”. Na verdade, ela é sim
muito boa. O problema está na
falta de atenção quando temos
que guardar alguma informação. Isso se dá simplesmente
porque nos distraímos com
muitas coisa ao mesmo tempo.
Uma situação que já pode ter
acontecido com você é quando
se liga para alguém e, enquanto
se espera a outra pessoa atender
a chamada, lê-se uma carta, folheia-se uma revista ou ocupase com alguma outra coisa que
não tem nada a ver com a ligação. E a pessoa atende no outro
lado com um “alô” e então você
não tem mais noção do motivo
por que você ligou.
Por que isso acontece? O
cérebro humano está condicionado a dar atenção a apenas
uma ação conscientemente,
mesmo que por frações de se-

gundos. A capacidade de concentração significa que toda a
atenção está voltada a um único assunto por vez. Quanto
maior a intensidade e mais prolongada for a concentração,
melhores resultados você terá.
Afinal, o que é então a concentração?
Significa prestar atenção.
Ficar concentrado significa viver plenamente o presente, agora, aqui e não pensar na coisa
seguinte a ser feita. A atividade
do momento presente deve ser
a única que importa. Você deve
aprender a ficar concentrado
em tudo o que estiver fazendo,
por exemplo, ouvindo música,
lendo um texto, falando com
pessoas, ouvindo uma palestra,
uma aula. A maior inimiga da
concentração é a divagação/desatenção.
Você pode pensar que
não tem essa habilidade. Mas,
tudo bem, não se preocupe porque a capacidade de concentração pode ser aprendida. Existem inúmeros exercícios e técnicas que ajudam, e muito, a
aumentar a nossa capacidade de
atenção e evitar a desatenção.
Eis um bem simples: faça uma
lista de 5 palavras, feche os
olhos e soletre inversamente
cada uma delas, por exemplo,
CASA (portanto, deverá dizer:
“A”, “S”, “A”, “C”). Tente agora
com a palavra MOTORISTA.
Conforme for fazendo o exercício poderá ir escolhendo palavras maiores, ou até mesmo frases inteiras.
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TERAPIAS COMPLEMENTARES

Homeopatia
A medicina homeopática é complementar à medicina clássica e não oposta a ela

Publicidade

MUSICOTERAPIA

A arte a favor da saúde

Tratamentos alternativos

homeopatia é um sistema
de tratamento medicinal
alternativo que pensa a totalidade do ser humano, e não apenas uma doença isolada. Ela atua principalmente por meio de estímulos
energéticos desencadeados por medicamentos homeopáticos com o intuito de reequilibrar a energia vital dos
pacientes.
Ninguém hoje iniciaria um tratamento de uma doença grave com
homeopatia, por uma simples questão de bom senso. Nessas situações,
deve-se procurar primeiramente a
medicina clássica. No entanto, é aconselhável que, uma vez superado e curado o episódio grave, procure-se a homeopatia para um melhor equilíbrio
da saúde do indivíduo, pensando especialmente na prevenção. É importante saber que os métodos terapêuticos da homeopatia não se opõem à
medicina clássica; pelo contrário, ela
é complementar.
O médico homeopata levará em
conta o homem na sua totalidade,
com suas particularidades, seus modos de reagir em face da doença, naquilo que tem de mais pessoal, apegando-se às reações mais particulares,
criando uma linha de tratamento específico àquele paciente. Levando em
conta a história clínica do indivíduo,
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A música e o bom
humor de dois
professores artistas
O casal já visitou as 497 cidades do Rio Grande do Sul apresentando seu espetáculo
musical recheado de músicas nativas e irreverência

o terapeuta esforçar-se-á por traçar um
perfil do doente, para tratá-lo em profundidade e especificidade.
E preciso ressaltar que o homeopata precisa estabelecer um diagnóstico preciso através de um perfeito
interrogatório e, se necessário for, exames clínicos minuciosos.

que “onde tem uma gaita, um violão e
om a chamada “Os Grosso
uma cantoria dá ajuntamento, dá festa,
Véio – Dupla de Dois, Bugio
dá alegria. A música tem a propriedade
e Saracura: Gaita, Violão e
de chamar a alegria, até porque a tristeGoela”, surge em cena o casal de profesza não precisa chamar, ela vem sozinha”.
sores/artistas Alberto de Los Santos e
A Davíria comenta que a dupla é tão irDavíria Gonçalves Dias. O repertório vai
reverente que em algum momento do
de Gildo de Freitas, Teixeirinha, José
show tocam duas músicas diferentes ao
Mendes até a música popular brasileira
mesmo tempo, formando um dueto de
de raiz, passando pelo tango. Eles recegaitas e que na maioria das vezes agrada
beram o nome artístico (Os Grosso Véio)
aos ouvintes, embora pareça estranho ao
de um vizinho que não apreciava as múmais desavisados. No reportório também
sicas que tocavam. O que seria um apeliconsta mais de 20 músicas de autoria
do depreciativo, foi na verdade, o pontadeles, ou como eles afirma “por culpa
pé inicial para essa dupla criativa.
deles”. O grupo é uma boa pedida para
A música sempre foi uma forma
animar festas, eventos e velórios. Sim,
de expressão do ser humano, especialeles já animaram dois.
mente para manifestar sentimentos e
emoções, sejam elas de alegria, tristeza,
Para fazer contato com a dupla para
ódio, medo. Ela tornou-se algo essencial
mensagens e animações de festas,
na vida do indivíduo. A música faz lemligue (51) 8235.6318 - 8110.4850 brar, imaginar, relembrar e até mesmo
8457.4911 - 8111.1950
esquecer. Ela ajuda a lidar com emoções
E-mail: osgrossoveio@gmail.com
negativas como depressão e
estresse. Os Grosso Véio têm
comprido esse papel, há mais
de 10 anos, pois por onde
passam levam alegria e humor, com suas apresentações
inusitadas, como por exemplo, os desafios que realizam
entre si (os conhecidos “desafios de trovas”), que sempre
tiram do público boas gargalhadas.
De Los Santos e Davíria Gonçalves Dias, a
De Los Santos lembra
“Dupla de Dois, gaita, violão e goela”.
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Curiosidades Linguísticas
PETS

A saúde de seu animal de estimação

Por Ari Riboldi

Palavras e Expressões
Conheça a história de algumas expressões da Língua Portuguesa
uitas palavras da
nossa Língua Portuguesa originam-se
de histórias da mitologia grega
e romana. Dentre elas,esta coluna visitará algumas relacionadas à medicina, como higiene,
saúde, panaceia e veneno. Alguém poderá estranhar a presença de veneno nessa relação, mas
a etimologia do termo se encarregará de justificar a sua inclusão.
Higiene: De acordo com a mitologia, Esculápio, o deus da
medicina, filho de Apolo e da
ninfa Corônis, teve uma filha
chamada Higies, também conhecida como Higeia e Hígia,
cujo nome significa, em grego,
saúde, cura. Essa deusa era representada com a serpente e a
taça, atributos de seu pai.
Ainda no grego, surgiu o
adjetivo “higies”, são, saudável,
robusto.
Saúde: Entre os romanos, Higies ficou conhecida como Salus,
divindade da saúde, da cura e
do bem-estar público. “Salus”,
“salutis”, em latim, significa saúde, salvação, de onde deriva, por
exemplo, o adjetivo salutar.
Saúde de ferro – vender saúde: Pessoa com saúde de ferro.
Diz-se de quem tem resistência
acima do comum, é capaz de resistir a qualquer intempérie ou
carga de trabalho; nenhum mal
abate ou diminui a sua capacidade física; que tem grande robustez ou vigor físico. Expressão
equivalente: vender saúde.
Panaceia: Higies, conforme
conta a mitologia, teve uma irmã
que se chamava Panaceia, a deusa da medicina que curava todos
os males.
Essa divindade inspirou
o termo panaceia. Do grego

“pan”, tudo, e “akos”, remédio,
com o significado de remédio
que cura todos os males.
Veneno: Qualquer substância,
manipulada ou natural, que,
por sua atuação química, é capaz de destruir ou perturbar as
funções vitais de um organismo;
substância letal ou prejudicial à
saúde; secreção produzida por
alguns animais, como autodefesa, todavia letal ou prejudicial
aos demais. No sentido figurado, pessoa de má índole; tudo o
que corrompe ou causa dano
moral; perversidade, maldade;
interpretação perversa e maldosa de algo com o intuito de prejudicar terceiros. No meio popular, nome dado à aguardente de
cana, à cachaça, pela sua ação
danosa à saúde quando ingerida em excesso e em constância.
Termo oriundo do latim
“venenum”. No sentido original, significa poção mágica para
atrair o amor, para seduzir, para
encantar; remédio, encanto.
Mantinha estreita relação com
o substantivo “venus”, instinto,
apetite sexual. Não é por acaso
que a deusa do amor tinha o
nome de Vênus.
Ainda no latim, “venenum” passou a assumir também
o significado de algo que causa
o mal. A distinção entre a natureza das poções era feita por “bonum venenum” e “malum venenum”, ou seja, bom veneno e
mau veneno. Atualmente, prevalece a conotação de algo nocivo. Em raros casos, ainda guarda uma relação com encanto e
atração. É o que se constata, por
exemplo, na letra da música
“Menina veneno”, de Ritchie,
de grande sucesso, no Brasil, a
partir de 1980, e que mereceu a
regravação de vários intérpretes
famosos. A letra dessa música
empresta a veneno o caráter de
encanto, de sedução, encarnado

Terapia do Riso
O garoto chega em casa e diz:
- Pai, tenho uma ótima notícia para você!
- O que é? - pergunta o pai.
- Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano?
- Sim, meu filho.
- Então se deu bem. Economizou um dinheirão!

no corpo da menina. O autor
brinca com a ambiguidade, com
a margem estreita entre o veneno que seduz e que entorpece.
Na medida certa, na proporção
exata, funciona como um remédio. E doses exageradas, esse remédio pode se transformar em
poção fatal, em veneno letal.
Morrer com o próprio veneno:
Diz-se de quem é vítima dos próprios atos malévolos. A intenção
era a de causar o mal a outrem.
No entanto, algo não saiu conforme o planejado, e o autor
acabou sendo o alvo do malefício de seus atos. Na linguagem
do povo, o feitiço virou contra
o feiticeiro.

Ditado popular

A diferença entre o remédio e
o veneno é a quantidade a ser
aplicada ao doente.
Ditado brasileiro para manifestar o cuidado na aplicação de
remédios a um doente. Uma
dose exagerada, ao invés de auxiliar na cura, pode causar a
morte do paciente. Emprega-se
também no sentido figurado,
quando se toma uma medida
drástica, extrema, fora das medidas, o que torna uma atividade econômica inviável.

A prevenção é
essencial para a
saúde de seu pet
Prevenção assegura que a doença não atinja seu pet

maneira mais eficaz
de proteger a saúde
de seu pet é a prevenção. É aconselhável
realizar exames de rotina, como
os de sangue, fezes, eletrocardiogramas e outros sugeridos pelo
médico veterinário de seu animal de estimação.
Muitas vezes, o seu animal de estimação já está sofrendo de alguma doença. Mesmo
assim, a prevenção ainda é importante, pois ela pode ajudar
a evitar que a doença progrida
ou até mesmo evita outras decorrentes do estado fragilizado
de seu pet.
De acordo com a professora e médica veterinária do
Hospital Veterinário da Universidade Norte do Paraná, Silvia
Manduca, em muitas doenças
não transparecem sintomas e
alterações que possam ser obser-

vadas clinicamente, fazendo
com que os exames sejam essenciais para a descoberta e, se necessário, tratamento das enfermidades.
O médico veterinário irá
recomendas qual a idade ideal
para se começar a realizar os
exames preventivos. Cada raça
tem suas características que devem ser consideradas. Naturalmente, com o avanço da idade
do animal, mais necessária se faz
uma rotina de exames e de visitas ao médico veterinário, mesmo que o animal não apresente
qualquer sintoma de doença
aparente. A partir da meia-idade do animal é que os cuidados
devem ser redobrados.
Os cuidados amorosos
do dono é que manterão o pet
seguro e saudável, trazendo alegria e satisfação a todos, especialmente ao animal.
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Ari Riboldi,
professor e escritor.
aririboldi@terra.com.br
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