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Como tratar a menopausa

Filosofia “raw food”

Prevenção à osteoporose

Organizar a alimentação e mudar o 
estilo de vida são soluções eficientes para 

evitar os desconfortos hormonais.

A chamada alimentação crua ou viva prioriza 
os alimentos mais naturais possíveis. 

Quais são as opções para os intolerantes 
à lactose substituírem o leite de vaca 

sem deixar de consumir cálcio. 
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Reservar um tempo para cuidar do corpo ou adquirir conhe-
cimento para ampliar seu bem-estar. A cada dia as tarefas roti-
neiras consomem tempo, impedindo inclusive o acesso a in-
formações importantes. Para ajudar a disseminar conteúdo 
relevante, a Editora Novo Ciclo, que edita o Jornal O Florense 
há 31 anos, publica a primeira edição da revista Sala de Espera.

O conceito do produto é levar informação para os leitores. 
Com circulação dirigida, ou seja, distribuição específica em locais 
como consultórios médicos e clínicas estéticas, a Sala de Espera 
chega com formato e diagramação diferenciados. Textos curtos e 
ilustrados foram pensados para tornar a leitura fácil, agradável, 
fazendo com que o conteúdo seja facilmente assimilado. 

Nesta primeira edição, temas como nutrição, osteoporose, 
dor nas costas, cuidados com a pele e menopausa são alguns que 
podem ser conferidos pelos leitores preocupados em estar sem-
pre bem informados. Afinal, a busca pelo bem-estar não é mais 
só um desejo, mas uma necessidade para enfrentar as pressões 
diárias. E o bem-estar está muito além de um corpo bonito: é a 
harmonia entre corpo saudável e mente equilibrada. 

Boa leitura.
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Athena Clínica Integrada de Saúde 
e Beleza oferece opções como a 
drenagem método Renata França
e o Selado Europeu.

Existem tratamentos paliativos 
e definitivos para esse problema 
chamado hiperidrose.

Com 18 anos de atuação, a 
hair stylist Rejane Cavalheiro 
comanda o espaço Rê Cavalheiro 
Studio Hair.

Diagnóstico é realizado por
meio de análises do histórico
do paciente.

Boa alimentação, ingestão de água e 
prática regular de atividades físicas 
são as principais recomendações 
para um bom visual.

Bella Salute, farmácia  de 
manipulação, conta com duas 
farmacêuticas em tempo integral
e uma consultora.

A psicóloga Nicolle Barrueco 
Toigo explica a importância 
de sabermos lidar com nossas 
emoções e conflitos pessoais.

A cirurgiã-dentista Cristiane 
Piccoli Argenta indica alguns dos 
procedimentos estéticos dentais 
mais procurados para o dia do ‘sim’.
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Otobelli e Larissa Verdi.

Franciane Baseggio e 
Maria Claudia Barcellos.
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Júlio César Muterle e 
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A cirurgiã plástica Adriana Milani 
atenta para as particularidades de
cada tipo físico.
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Inverno favorece 
tratamentos 

Com temperaturas mais frias, o período que marca o inverno é o 
momento ideal para iniciar tratamentos estéticos, pois é quando mais 
cobrimos o corpo, o que favorece a atuação de técnicas e produtos sobre 
o organismo. A Athena Clínica Integrada de Saúde e Beleza, localizada 
no Centro de Flores da Cunha, oferece uma gama de tratamentos esté-
ticos que podem ser feitos também nos meses mais frios do ano.

Um dos destaques é a 
drenagem Método Rena-
ta França. Essa drenagem 
linfática, aliada ao seu 
toque diferenciado, tem 
como objetivo reduzir me-
didas, desinchar e melho-
rar a textura da pele. Os 
resultados são vistos já 
na primeira sessão. “Além 
disso, melhora a circula-
ção e o aspecto da celulite. 

Por ser uma drenagem 
aliada a uma massagem, 
é também muito relaxan-
te”, descreve a esteticista 
Adriana Zanella Gavazzo-

O ciclo de crescimento dos 
pelos consiste em três fases: a de 
crescimento, de transição e de 
repouso. O laser atua nos pelos 
que estão em crescimento, por 
isso são necessárias algumas 
sessões para que todos os pelos 
da região sejam atingidos nessa 
fase. O tempo completo para o 
tratamento depende de diversos 
fatores como a região do corpo a 
ser depilada, o tipo de laser em-

Agendamentos

Contatos

Adriana Zanella 
Gavazzoni
Esteticista

Rua Dr. Montaury, 751
Sala 42

3292.4057

ClinicaAthena

“Melhora a 
circulação e 
o aspecto da 
celulite. Por ser 
uma drenagem 
aliada a uma 
massagem, é 
também muito 
relaxante.”

“Aquela gordurinha 
mais resistente está 
lhe incomodando? 
Essa técnica 
tem resultados 
satisfatórios e 
duradouros em 
um curto espaço 
de tempo. As 
mudanças são 
percebidas no seu 
corpo em 48 horas.”

Livre-se dos pelos de uma vez por todas

O inverno também é a melhor época do ano para fazer depila-
ção a laser. A procura pelo procedimento cresce muito nesse pe-
ríodo, já que quem se submete ao tratamento precisa evitar o sol 
antes e depois da depilação. Na Athena Clínica Integrada de Saúde 
e Beleza o procedimento está disponível com a mais alta qualidade 
e garantia do resultado esperado após algumas sessões. Na depi-
lação definitiva, o alvo principal é a melanina, substância respon-
sável pela coloração dos pelos. Durante a sessão, o laser produz 
um feixe de luz de alta energia, e esta luz emitida é absorvida pelo 
pigmento localizado na raiz do pelo, neutralizando a raiz e impe-
dindo-o de crescer.

Drenagem linfática é uma das opções

Athena Clínica Integrada de Saúde e Beleza oferece 
opções como a drenagem método Renata França e o 
Selado Europeu

ni, proprietária da Athe-
na Clínica Integrada de 
Saúde e Beleza. O espaço 
tem como objetivo unir 
num local atendimentos 
mult idisc ipl inares  que 
gerem equi l íbr io  e  bem
-estar ,  proporcionando 
que o  paciente  cuide  do 
corpo f ís ico  e  mental .  O 
Método Renata França 
possui,  contudo, algumas 
contraindicações: a pa-
ciente não pode ter neo-
plasias,  doenças renais, 
feridas pelo corpo ou in-
fecções.

pregado, a produção de hormô-
nios, a cor e o tipo de pelo.

Descubra qual é o 
seu fototipo

A depilação a laser é indicada 
para qualquer tipo de pele, con-
tudo é preciso saber qual o seu 
fototipo, que é a classificação da 
sensibilidade da pele. Confira na 
lista ao lado.

• Branca: queima com faci-
lidade, nunca bronzeia – Muito 
sensível.

• Branca: queima com faci-
lidade, bronzeia muito pouco – 
Sensível.

• Morena Clara: queima mo-
deradamente, bronzeia modera-
damente – Normal.

• Morena Moderada: queima 
pouco, bronzeia com facilidade – 
Normal.

• Morena Escura: queima ra-
ramente, bronzeia pouco – Pouco 
sensível.

• Negra: nunca queima, total-
mente pigmentada – Insensível.

FOTOS/DIVULGAÇÃO

O chamado refinado é 
processado para remover 
impurezas, o que reduz os 
teores minerais, mas tem 
textura fina e leve. Já o sal 
grosso evita o ressecamento 
dos alimentos (por isso é uti-
lizado nas carnes), tem tex-
tura grossa e a mesma quan-
tidade de sódio do refinado. 

É obtido pela dissolução 
de sal puro e sem adição de 
água. Com sabor suave, o sal 
líquido pode ser usado em 
todos os alimentos sem alte-
rar suas características. 

Apresenta um teor redu-
zido de sódio, tendo na com-
posição cloreto de potássio. 
Porém, não é indicado para 
indivíduos com doenças re-
nais, pois o aumento de in-
gestão de potássio pode cau-
sar o acúmulo do mineral no 
organismo causando compli-
cações cardiovasculares. 

Produto mais caro por 
passar por um processo ma-
nual de retirada, é menos 
processado e preserva mais 
os sais minerais. Pode ser 
grosso, fino ou em flocos e, 
conforme a região de onde 
é retirado, pode ser branco, 
rosa, preto ou cinza, entre 
outras cores. 

Não refinado, é proce-
dente da Índia. Tem sabor 
sulfuroso por conta dos com-
postos de enxofre e cor cinza 
rosada, pela sua origem vul-
cânica.

Contém mais sódio que 
o sal refinado. Na elabora-
ção são utilizados somente 
os cristais da camada super-
ficial das salinas. Tem sabor 
intenso e textura crocante.

Cuidado com o 
excesso de sódio

Os tipos de sal que podem
ser usados na alimentação

Sal de cozinha

Sal líquido

Sal light

Sal marinho

Sal negro

Flor de sal

Os dois potes 
contêm o que há de 
sal num pacote de 
salgadinho e num 
sanduíche ‘fast food’.

Está comprovado que con-
trolar o sal na alimentação pre-
vine doenças cardiovasculares 
e hipertensão. O sódio é um 
elemento químico presente no 
sal de cozinha e em grandes 
doses nos alimentos indus-
trializados como salgadinhos, 
molhos prontos, enlatados, 
embutidos (salame, mortadela, 
presunto e salsicha), temperos 
prontos, refrigerantes e sucos ar-
tificiais. Pensando em diminuir 
os casos de doenças desencade-
adas em decorrência do excesso 
de sódio, o Ministério da Saúde 
realizou um acordo com fabri-
cantes de pães industrializados 
e macarrões instantâneos para 
retirar cerca de 1,3 mil tonelada 
de sódio desses alimentos. Isso 
representou a diminuição de 
11% de sal dos pães e 15% dos 
macarrões instantâneos. 

O consumo abusivo de sódio 
pode gerar danos à saúde – vale 
evitar o uso do saleiro à mesa e 
consultar os rótulos dos alimentos 
antes de consumi-los. 

Conforme a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) o con-
sumo de sal diário deve ser de, no 
máximo, 5 gramas por pessoa. 
Esta quantidade é suficiente para 
atender nossas necessidades de 
iodo. Mesmo assim, o brasileiro 
consome em média entre 10 a 12 
gramas por dia. Para preparar as co-
midas mais saudáveis uma boa dica 
é substituir os temperos prontos e sal 
por temperos naturais e especiarias 
que não contenham sódio, como oré-
gano, salsa, sálvia, louro, manjericão, 
pimenta, alho, cebola, páprica e 
alecrim, entre outros. Além disso, 
é importante utilizar somente sal 
iodado e, no máximo, uma colher 
de chá rasa por pessoa (ao dia). 

FOTOS ANDRESSA GALLO/PREFEITURA DE CAXIAS/DIVULGAÇÃO
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Noivos, sorriam!

Ter um sorriso bonito é um 
desejo de todos. Quem não quer 
ter os dentes sempre bem trata-
dos, mantendo uma boa aparên-
cia e a autoestima? Obviamente 
que em uma data especial os 
cuidados com a beleza do corpo 
e também dos dentes aumentam 
e tornam-se mais importantes. 
São inúmeras as noivas que são 
pedidas em casamento e já cor-
rem para a academia, para uma 
clínica de estética, ou até mesmo 
para um cirurgião plástico, mas 
o que não podem esquecer é do 
nosso ‘cartão de visitas’, o sorriso. 

Agendamentos

Contatos

Cristiane Piccoli 
Implantodontista e 
Cirurgiã Bucomaxilofacial

Rua Maria Dal Conte, 2.636
Centro

3292.4601
9.9918.6118

@cristianepiccolisaude

“Na preparação 
para o casamento, 
o que os noivos não 
podem esquecer é 
do nosso ‘cartão de 
visitas’, o sorriso.”

A cirurgiã-dentista Cristiane Piccoli Argenta in-
dica alguns dos procedimentos estéticos dentais mais 
procurados para o dia do ‘sim’

Alguém já viu alguma noiva ou 
um noivo sério nas fotos do casa-
mento? O sorriso é companheiro 
da felicidade do casal e para re-
lembrar esse momento sempre 
com satisfação é preciso um pla-
nejamento que garantirá sempre 
o melhor sorriso. 

Para isso, a cirurgiã-dentista 
Cristiane Piccoli Argenta, proprie-
tária da clínica Cristiane Piccoli 
Odontologia, localizada em Flores 
da Cunha, lista alguns tratamentos 
estéticos muito procurados antes 
de datas tão especiais. São alter-
nativas de procedimentos menos 
invasivos e com um custo acessível 
como o clareamento dental (a laser 
ou caseiro), que melhora a colora-
ção dos dentes. A alternativa atrai 
até mesmo quem já tem os dentes 
branquinhos. É possível fazer uma 
renovação do clareamento com 
apenas uma sessão a laser no con-
sultório, dando um brilho especial 
ao sorriso. “Depois disso temos ain-
da as limpezas e o polimentos dos 
dentes”, complementa Cristiane.

te e tendo como garantia a sua 
saúde e também dos seus dentes. 

Na Cristiane Piccoli Odonto-
logia são oferecidas as aplicações 
de botox que atenuam rugas e 
linhas de expressão, além de pre-
enchimento facial. Existem proce-
dimentos específicos para os pa-
cientes que se queixam de sorrisos 
assimétricos, gengivais e alguns ti-
pos de assimetrias faciais. A toxina 
botulínica age trazendo equilíbrio 
muscular e harmonização esté-
tica que deixam o sorriso ainda 
mais bonito. “O dentista tem um 
conhecimento profundo da área 
anatômica da face, por isso tem a 
qualificação para esses procedi-
mentos. Essas opções, contudo, 

As facetas e lentes de contato em porcelana ou em resina servem para corrigir as imperfeições, são 
opções práticas que fazem toda a diferença no sorriso. “Essas restaurações estéticas resolvem os micro-
desgates na estrutura dental. Elas não resolvem posição dentária ou grandes problemas estéticos, mas sim 
uniformizam a textura e a cor dos dentes. É importante lembrar que, para todos esses procedimentos, antes 
de mais nada,  é preciso atentar para a saúde bucal do paciente”, adianta a cirurgiã Cristiane.

Algumas opções de trata-
mentos estéticos exigem um 
tempo maior para que o resul-
tado seja o melhor. No caso das 
cirurgias, os meses do outono e 
inverno vêm a calhar já que o pós
-operatório é melhor diante de 
temperaturas mais baixas, quan-
do nos sentimos mais propensos 
ao repouso necessário. A cirurgiã 
Cristiane Piccoli, especialista em 
implantodontia e cirurgia buco-
maxilofacial, explica que o den-
tista vem ganhando espaço junto 
aos tratamentos com fins estéti-
cos, como na aplicação da toxina 
botulínica em toda a face. Tudo 
isso, é claro, sempre após um 
diagnóstico completo do pacien-

devem ser pensadas meses antes 
do casamento. São tratamentos 
que geram certo impacto estético e 
por isso quando os noivos fecham 
com a igreja, com o maquiador e 
assim por diante já podem pro-
curar o dentista para um resulta-
do positivo até o tão esperado dia 
do casamento”, enfatiza. 

Outra cirurgia que auxilia na 
estética do sorriso é a periodontal. 
Ela abrange os tecidos em redor 
do dente, ou seja, a gengiva. “Mui-
tos pacientes não gostam do seu 
sorriso gengival, quando essa área 
aparece bastante no sorriso. Para 
corrigir isso existe uma cirurgia 
de remoção de um ‘colarzinho’ de 
gengiva. Tudo com muito cuidado 

e planejamento de especialistas”, 
explica. Existe uma solução até 
mesmo para quem acha seu rosto 
muito redondinho – a lipoplastia 
facial, ou bichectomia. Uma ci-
rurgia relativamente simples, que 
pode ser feita com anestesia local.  
O procedimento retira a bola de 
gordura presente nas bochechas, 
tendo como resultado o afinamen-
to do rosto, ressaltando alguns 
ângulos como a região dos zigo-
máticos (maçãs do rosto) e ramo 
de mandíbula (ângulo posterior 
do maxilar).

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Raw Food
Você conhece essa filosofia?

A chamada alimentação crua ou viva 
prioriza os alimentos mais naturais possíveis

Com cada vez mais informação ao nosso 
alcance, manter um estilo de vida saudável é 
uma opção individual que tornou-se inclusive 
filosofia de vida. É o caso da raw food, que 
é baseada na alimentação crua, também 
conhecida como alimentação viva. Além de 
ser um estilo de vida, optar por alimentos 
mais naturais é também uma forma de 
preservar o ambiente em que vivemos. 

No processo de cozimento, enzimas 
importantes são perdidas. Mas o estudo 
também aponta que não é todo alimento que 
pode ser consumido cru, é mais direcionado 
aos vegetais e leguminosas. O conceito de 
cocção é bastante utilizado para manter a raw 
food, pois salienta os benefícios de alguns 
alimentos, como é o caso do brócolis, que ao 
ser levemente cozido ativa uma enzima que 
forma um nutriente desintoxicante. 

Mas comida crua também não é somente 
salada e pratos sem graça. Uma variedade 
enorme de pratos pode ser considerada na 
filosofia raw, inclusive pratos quentes.

A prática da raw food consiste em utilizar 
alimentos de forma natural, menos processada 
possível e com menor tempo de colheita 
para utilizar melhor seus nutrientes. Dessa 
forma, é possível transformar os alimentos 
em benefícios porque o corpo humano foi 
feito para receber este tipo de alimentação, e 
não tudo industrializado, como costumamos 
comer nas últimas décadas.

Dicas ‘raw’
– É permitido aque-

cer os alimentos a uma 
temperatura que varia de 
47°C a 50°C. Há compro-
vações que dentro desta 
faixa de temperatura o 
alimento mantém as en-
zimas ativas, vitaminas e 
minerais íntegros.

 
– Entre os erros que 

geralmente cometemos 
estão cozinhar demais os 
alimentos e deixá-los es-
friar para comer. 

– Outra técnica utili-
zada pela raw food é o cha-
mado ‘cruzimento’, que con-
siste em temperar alimentos 
com sal e limão ou liquidi-
ficar para após consumir. 

– Outra forma simples 
de manter alguns benefí-
cios e intensificar o sabor 
é marinar também em sal 
e limão. 

– A hidratação e de-
sidratação de frutas e se-
mentes também são pro-
cessos interessantes para 
consumir estes alimentos sem 
perder suas propriedades.

Pizza saborosa com massa integral é uma 
das opções que podem ser integradas ao 
cardápio da nova ‘moda saudável’.

FOTO/DIVULGAÇÃO
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A quem você vai 
confiar seu corpo?
 

Maçãs do rosto pronuncia-
das, lábios grandes, paralisia 
dos músculos da face, mamas 
volumosas, bumbum empina-
do, entre outras transforma-
ções do corpo acontecem cada 
vez mais devido à populariza-
ção dos procedimentos estéti-
cos. Mas em qual profissional 
se pode confiar? Acaba-se ob-
servando uma linha de produ-
ção submetendo os pacientes 
a um mesmo tratamento, in-
dependente da sua necessida-
de. A cirurgiã plástica Adriana 
Milani atenta para as particu-
laridades de cada tipo físico. 
Existem pacientes que são boni-
tas com suas pálpebras orientais, 
muito embora algumas pessoas 

Agendamentos

Contatos

Dr. Adriana Milani
Cirugiã Plástica
Rua Prof. Maria Dal Conte, 
2.621, Centro - Clínica Plena

3292.2688 - Plena
3228.3924
9.9916.4466

AdrianaMilaniCirurgiaPlastica

AdrianaMilaniCirurgiaPlastica

“O desafio da 
cirurgia plástica 
está em não 
aplicar a mesma 
fórmula em 
todas pacientes, 
mas extrair 
o melhor da 
individualidade 
de cada um.”

“O paciente 
que procura 
correções 
estéticas, 
muitas vezes 
está vulnerável 
e inseguro, por 
isso, é preciso 
cuidado e 
atenção em cada 
consulta.”

Resgatar o que foi modificado com o tempo, como esculpir 
o tecido adiposo, muitas vezes é necessário para o bem-estar 
e autoestima do paciente. Porém, conforme Adriana, exis-
te uma diferença importante entre estar sensível as queixas 
dos pacientes ao que de fato os incomoda, e querer coagi-lo 
a aderir a um pacote completo e sistematizado de tratamen-
tos. “O paciente que procura correções estéticas, muitas vezes 
está vulnerável e inseguro, por isso, é preciso cuidado e aten-
ção em cada consulta”, destaca a profissional. Adriana Milani 
é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e especializada em Rinoplastia pela Sociedade In-
ternacional de Cirurgia Plástica em Versailles (Isaps, França). 
Ela também é mestre em Patologia pela Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa).

A dica para quem deseja 
fazer algum procedimento es-
tético é estar seguro da decisão 
e consultar com um cirurgião 
plástico da sua confiança. “Não 
acredite em tratamentos mi-
lagrosos, e mantenha suas ex-
pectativas adequadas: quanto 
mais compatíveis com a reali-
dade, maior a chance de você 
ficar satisfeito com o resul-
tado”, enfatiza a especialista. 
Amadurecer a ideia também é 
importante. Antes de qualquer 
procedimento é fundamental 
saber os prós e contras, como 

O profissional bem intencio-
nado não lhe omitirá os riscos 
quando questionado. Toda a ci-
rurgia pode ser encarada como 
uma relação de entrega ao pro-
fissional escolhido, portanto, pes-
quise antes de confiar a quem lhe 
foi indicado. “Permita-se mudar e 
escolher sua melhor versão, estar 
na sua melhor forma, despir-se 
de amarras que lhe acompanham 
por anos limitando suas opções e 
cerceando sua liberdade. Certa-
mente não será uma experiência 
isenta de sacrifícios, mas poderá 
ser libertador e uma porta de en-
trada para uma existência plena”, 
finaliza a cirurgiã plástica. 

ALESI DITADI/DIVULGAÇÃO

será a recuperação pós-cirúrgi-
ca e sobre eventuais retoques. 
“Tanto em cirurgias quanto em 
procedimentos menos invasi-
vos poderá ser necessário mais 
que um tempo para atingir o 
resultado almejado”, frisa.

A doutora Adriana Mi-
lani atende em Flores da 
Cunha, na Clínica Plena, to-
das as terças-feiras, a partir 
do meio-dia.  Ela atende por 
meio dos convênios Uni-
med, Pompeia Med, Fátima 
Saúde, IPE, IPAM e Marco 
Saúde.

possam lhes dizer que suas pál-
pebras são caídas. Há quem se 
sinta bem com uma mama pe-
quena por acreditar que está em 
harmonia com seu porte.  Em 
algumas pessoas, lábios finos 
caem melhor que espessos, 
bem como alguns narizes gran-
des não são necessariamente 
feios em todas as pessoas. “O 
desafio da cirurgia plástica 
está em não aplicar a mesma 
fórmula em todas pacientes, 
mas extrair o melhor da in-
dividualidade de cada um”, 
define Adriana. Ou seja, cada 
caso deve ser analisado por um 
profissional sério, que busque 
orientar o paciente, avaliando 
os riscos e os resultados. 

Alimentação
Por que se deve deixar os grãos de molho?

Fatores emocionais podem
facilitar o surgimento de aftas

Todos  os  grãos  con-
têm o  chamado ác ido  f í -
t i co  em sua  camada  ex-
terna .  Esse  ác ido  po d e 
s e  l i g a r  a  o u t r a s  s u b s -
t â n c i a s  c o m o  c á l c i o , 
m a n g a n ê s ,  c o b r e ,  f e r -
r o  e  z i n c o  n o  t r a t o  i n -
t e s t i n a l  e  b l o q u e a r  a 
s u a  a b s o r ç ã o .  O  á c i d o 
f í t i c o  r e d u z  a  d i g e r a b i -
l i d a d e   d o  a m i d o ,  p r o -
t e í n a s  e  g o r d u r a s .  P o r 
i s s o  é  i m p o r t a n t e  d e i -
x a r  o s  g r ã o s  d e  m o l h o 
a n t e s  d e  c o n s u m i r ,  p o i s 
grãos  integra is  n ã o  fer -
mentados  podem levar  a 
de f i c iênc ias  de  sa is  mi-
nerais  e  perdas ósseas.

Va le  l embrar  que  os 
veganos  (não  consomem 
nada  que seja originário 
do animal),  consomem 
mais ferro do que os 
onívoros (consomem fon-
tes animais e  vegetais).  

No entanto, eles tam-
bém consomem mais an-
ti-nutrientes, incluindo 
os fitatos, que reduzem a 
absorção do ferro em até 
50%. Para aproveitar todos 
os nutrientes dos grãos e 
reduzir o consumo de fita-
tos, as dicas são: deixar os 
grãos de molho (de 8 a 12 
horas) para neutralizar os 
inibidores enzimáticos e 
predispor a produção das 
enzimas benéficas. 

Ao surgir uma ferida na 
parte interna da boca a primei-
ra suspeita é que seja uma afta. 
Isso por que elas são facilmente 
identificadas como pequenas úl-
ceras que aparecem geralmente 
quando estamos com baixa imu-
nidade. Elas podem aparecer tam-
bém indicando alguma doença 
ou por uso de medicamentos, 
por isso, vale ficar atento. 

Entre as causas mais co-
muns pode estar o fator emocio-
nal, como o estresse, deficiência 
de ferro, vitamina B12 e ácido fó-
lico. Podem também aparecer 
durante o período menstrual ou 
devido a alergias alimentares. 
Em casos mais graves, a baixa da 
imunidade pode indicar doenças 
como câncer, diabetes e até mes-
mo o vírus HIV, que pode levar 
a Aids. 

A ação dessas enzimas 
também aumenta a quan-
tidade de vitaminas,  es-
pecialmente do complexo 
B,  vitaminas A,  C,  E,  en-
zimas e proteínas.  Entre 
os al imentos que devem 
passar pelo processo de 
germinação estão o fei-
jão,  soja,  quinoa,  lenti-
lha,  gão-de-bico,  semente 
de l inhaça,  chia,  semente 
de abóbora e  girassol ,  en-
tre outras. 

Os sintomas como ar-
dor na região e queimação 
podem aparecer alguns dias 
antes da afta surgir, e quan-
do elas estão instaladas pode 
haver dificuldade em comer 
alimentos mais ácidos. É 
importante destacar que as 
aftas não têm caráter infec-
cioso, portanto, não passam 
de pessoa para pessoa com 
troca de mucosa, por exem-
plo. 

Não existe exame para 
diagnosticar aftas, só um 
teste clínico pode identificar 
para então tratar o proble-
ma. Em casos de suspeita 
de doenças, uma biópsia no 
local pode ser necessária. 
Quando as aftas são meno-
res, elas geralmente desapa-
recem em até duas semanas.

Se houver dor no local ou difi-
culdades para comer e salivar, sob 
orientação médica pode-se recor-
rer a medicamentos analgésicos 
ou bochechos com anti-inflama-
tórios específicos. Em casos mais 
graves, um tratamento deve ser re-
alizado para tratar a causa das aftas 
e eliminar o problema. Por vezes 
pode-se pensar que as aftas causam 
mau hálito, mas geralmente estas 
úlceras não causam mau odor.

Se aparecer aftas, vale tomar 
algumas medidas como evitar 
alimentos ácidos e condimentos 
e escovar os dentes suavemente. 
O consumo de alimentos com vi-
tamina C e do complexo B previ-
nem contra o aparecimento das 
lesões aftosas, como sucos de 
limão e laranja. Mesmo sendo 
ácidos, eles desempenham pa-
pel importante na cicatrização.

FOTO/DIVULGAÇÃO
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Avaliação poste-
rior com exames de 
imagem pode esclare-
cer se há uma uropatia 
ou distúrbio funcional 
do trato urinário.

Suor excessivo
Saiba como se livrar do incômodo

Responsável pela regulação 
da temperatura do corpo e pela 
lubrificação da pele, o suor é 
um processo natural do corpo. 
Mas algumas pessoas sofrem de 
suor excessivo localizado, prin-
cipalmente em determinadas 
áreas do corpo. Essa produção 
anormalmente aumentada de 
suor é denominada hiperidrose 
e acomete principalmente regi-
ões como a face, mãos, axilas e 
pés. Situações de desconforto 
devido à hiperidrose são man-
chas de suor nas roupas, mau 
cheiro em axilas e nos pés ou 
ter que secar as mãos disfarça-
damente antes de cumprimen-
tar alguém. 

Existem tratamentos paliativos e definitivos para 
esse problema chamado hiperidrose

Outro fator importan-
te é a recuperação da au-
toestima e confiança dos 
pacientes. Os resultados 
apontados sobre a cirur-
gia são excelentes, sen-
do que mais de 98% das 
pessoas que a ela se sub-
metem relatam melhora 
da qualidade de vida com 
os resultados obtidos. 
Mas alguns relatos afir-
mam que alguns poucos 
pacientes possam suar 
em outras áreas do corpo 
para compensar àquelas 
que pararam de suar (hi-
peridrose reflexa ou com-
pensatória). 

Agendamentos

Contato

Existem tratamentos 
para esse problema, sejam 
os paliativos (que resolvem 
de forma parcial e tem-
porariamente o problema 
do suor) ou os definitivos. 
Entre os paliativos encon-
tramos desde o uso de anti-
transpirantes que obstruem 
os poros de excreção das 
glândulas, podendo levar a 
atrofia das mesmas, os de-
sodorantes (apenas masca-
ram o odor), até a aplicação 
de laser ou botox (apresen-
tam custo mais elevado e 
devem ser repetidos perio-
dicamente para manter o 
bloqueio do suor).

Um tratamento mais definitivo e eficaz é uma pequena 
cirurgia ambulatorial (sem internação hospitalar). “Trata-
se de um procedimento minimamente invasivo feito com 
pequenas incisões de menos de um centímetro por meio de 
videocirurgia, no qual é seccionado um pequeno nervo res-
ponsável somente pelo estímulo das glândulas produzirem 
suor em determinada área do corpo”, explica o médico An-
dré Germano Leite. O procedimento chamado simpatecto-
mia é considerado estético, mas é altamente recomendado 
devido aos resultados duradouros.

André Germano Leite
Cirurgião Torácico

Hospital Nossa
Senhora de Fátima

3292.8500

É importante 
salientar que 
se trata de um 
procedimento 
seguro e eficaz, 
que é realizado a 
nível ambulatorial 
e que os resultados 
da cirurgia no 
controle do suor 
são imediatos.”

“Trata-se de um 
procedimento 
minimamente 
invasivo feito 
com pequenas 
incisões de menos 
de um centímetro 
por meio de 
videocirurgia, no 
qual é seccionado 
um pequeno 
nervo responsável 
somente pelo 
estímulo das 
glândulas 
produzirem suor 
em determinada 
área do corpo.”

“É importante salien-
tar que se trata de um 
procedimento seguro e efi-
caz, que é realizado a nível 
ambulatorial e que os resul-
tados da cirurgia no contro-
le do suor são imediatos”, 
esclarece o médico, que é 
cirurgião torácico, mestre 
e doutor em Medicina pela 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFR-
GS).

Busque informações so-
bre o tratamento do suor. 
O doutor André Germano 
Leite atende no Hospital 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Flores da Cunha.

FOTOS/DIVULGAÇÃO

“Com a demora na 
investigação, a infecção 
pode cair na circulação 
sanguínea, especialmente 
na população mais jovem, 
e se manifestar sistemi-
camente, resultando em 
infecção generalizada ou 
sepse. Em caso de infecção 
renal, pode ocorrer uma se-
qüela no rim em forma de 
cicatriz devido ao proces-
so inflamatório. Essa é a 
causa mais comum de in-
suficiência renal crônica 
na infância”, explica. 

Em caso de infecção renal, 
pode ocorrer uma sequela 
no rim em forma de 
cicatriz devido ao processo 
inflamatório.

A infecção do trato uri-
nário é a mais frequente das 
doenças renais na infância. 
Além dos problemas res-
piratórios, trata-se da pa-
tologia mais comum nesta 
faixa etária, muitas vezes 
relacionada a doenças uro-
lógicas. Em recém-nascidos 
e lactentes jovens atinge 
mais os meninos. Na fase 
pré-escolar, dos quatro aos 
sete anos, é mais comum em 
meninas (8% contra 2% no 
sexo masculino). A fonte da 
infecção, geralmente, é de 
bactérias presentes no apa-
relho gastrointestinal que, 
em indivíduos com maior 
propensão, pode atingir as 
vias urinárias. De fácil tra-
tamento, somente apresenta 
complicação se diagnostica-
da tardiamente.

Aprenda a identificar 
infecções urinárias

O aumento da ingestão 
de líquido, que mantém o 
trato urinário em atividade 
constante; uma dieta rica em 
fibras; o incentivo à urina a 
cada três horas; e a higieni-
zação correta nas meninas 
(limpar a área de frente para 
trás) são atitudes que podem 
ajudar a evitar o problema.

Lembrando que a hi-
gienização inadequada em 
meninas pode resultar em 
diagnóstico equivocado de 
infecção urinária: na verda-
de, ocorre vulvovaginite e, 
com a coleta de urina sem 
assepsia apropriada, pode 
erroneamente diagnosticar 
infecção urinária.

Exames  c l ín icos , 
anamnese  e  tes tes 
s imples  como u r i n a 
I  e  u r o c u l t u r a  c o m 
a n t i b i o g r a m a ,  q u e 
c o n f i r m a  o  t i p o  d e 
b a c t é r i a  e  a  e f i c á -
c i a  d o s  d i f e r e n t e s 
a n t i b i ó t i c o s  e m  s e u 
c o m b a t e ,  p o d e m  d e -
t e c t a r  a  d o e n ç a . 

Lembrando que a 
higienização inadequada
em meninas pode resultar 
em diagnóstico equivocado 
de infecção urinária.

FOTO/DIVULGAÇÃO
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A hiperidrose atinge 
2,5% da população mun-
dial e leva a uma sensa-
ção de desconforto, pois 
mesmo quando o corpo 
está em repouso, as glân-
dulas são continuamente 
estimuladas. O tratamento 
para a hiperidrose plantar 
pode ser feito por meio de 
antiperspirante (composto 
com cloreto de alumínio) 
ou por invasão cirúrgica 
para cessar o problema. 
A busca por ajuda (der-
matologistas e cirurgiões 
vasculares) é eficaz para 
diminuir o desconforto.

Bella Salute 
celebra 20 anos

Informações e
Encomendas

Contatos

Bella Salute

Rua John Kennedy, 2.774 
sl 01 - Flores da Cunha

bellasalute@bellasalute.com.br

farmaciabellasalute@gmail.com

FOTOS LUIZINHO BEBBER/DIVULGAÇÃO

Farmácia de manipulação conta com duas
farmacêuticas em tempo integral e uma consultora

Há duas décadas priman-
do pela qualidade e bem-es-
tar dos clientes, a Farmácia 
de Manipulação Bella Salute 
atende o mercado local e ci-
dades vizinhas quanto a me-
dicamentos manipulados. 
Especialista em nutracêuti-
cos, homeopatia, cápsulas, 
odontofármacos, fitoterá-
picos, ortomoleculares, flo-
rais, cosméticos e dermo-
cosméticos, a empresa conta 
com duas farmacêuticas em 
tempo integral e uma farma-
cêutica consultora, além de 
oito funcionários que aten-
dem ao público e trabalham 
no laboratório.

Fundada em maio de 
1997 pela farmacêutica 
Verônica Sickert Kaltbach, 
foi a pioneira em mani-
pulação de medicamen-
tos em Flores da Cunha, 
a t u a l m e n t e  l o c a l i z a d a 
n a  Rua John Kennedy, 
2.774,  sala 01,  no Centro. 

A Bella Salute prima 
pela qualidade dos pro-
dutos e possui sistemas 
de controle cada vez mais 
eficazes. O processo de 
manipulação tem vários 
níveis de inspeção, permi-
tindo a rastreabilidade do 
produto dando garantia de 
qualidade do início ao fim 
de cada processo. Todas as 
matérias-primas, cápsu-
las, insumos e embalagens 
são inspecionadas no rece-
bimento e avaliadas pelo 
controle interno e também 
por laboratórios conve-
niados e especializados, 
como o da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS).

 A farmácia dispõe de con-
vênio com o SesiMax e com a 
Prefeitura de Flores da Cunha, 
para funcionários públicos.

54.3292.2288
54.3292.4488
54.9.9979.2020 - Whatsapp

Farmácia Bela Salute FC

• Nutracêuticos
• Homeopatia
• Cápsulas
• Fitoterápicos
• Odontofármacos
• Ortomoleculares
• Florais
• Cosméticos
• Dermocosméticos

Com a chegada dos 
dias de outono e inverno é 
inevitável passar o dia com 
calçados fechados. Porém, 
a planta dos pés é um lugar 
comum para suar e gerar 
desconforto. O suor é fun-
damental para o controle 
da temperatura interna 
do organismo, no entanto, 
ao se manifestar de forma 
excessiva, configura em 
hiperidrose, uma doença 
que causa constrangimentos 
nas situações cotidianas. 
Quando a hiperidrose é na 
planta dos pés pode gerar 
mau odor e merece cuida-
dos especiais.

Usar meias e sapatos 
fechados por muito tem-
po acaba ocasionando a 
proliferação de bactérias e 
fungos, resultando, além do 
mau odor, em frieiras e até 
bolhas e infecção localizada. 
O cuidado vale também para 
o verão, pois o tempo quente 
agrava a situação e faz com 
que as glândulas sudoríparas 
(responsáveis pela transpira-
ção) trabalhem mais para res-
friar a temperatura corporal. 
Alguns cuidados básicos como 
manter os pés limpos e secos 
são fundamentais para evitar 
desconfortos. Evite sapatos 
com solas de borracha e esco-
lha meias de algodão em vez 
das de fibra sintética. 

Hiperidrose Plantar
Incômodo nos pés tem tratamento

Evite sapatos 
com solas de 

borracha e 
escolha meias 

de algodão 
em vez das de 

fibra sintética. 

Quando a 
hiperidrose é 
na planta dos 
pés pode gerar 
mau odor e 
merece cuidados 
especiais.

CLINICADOSUOR.COM.BR/DIVUGAÇÃO
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Intolerante à lactose?

Conforme dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
atualmente 12% da população brasileira 
é composta por idosos. Pesquisas indi-
cam que até 2040 esse índice passará 
para 30%.

 O aumento da longevidade deve ser 
acompanhado com maiores cuidados na 
saúde, com atenção especial à osteopo-
rose, que deixa os ossos frágeis e vulne-
ráveis.

A preocupação com saúde e bem-
estar tem aumentado nos últ imos anos 
e  muitas pessoas que são intolerantes 
à  lactose têm opções para substituição 
do leite  de vaca por outros produtos 
sem deixar de consumir o cálcio. 

Essa substituição tem sido feita 
também por pessoas que simplesmente 
não gostam de leite  e  resolveram abolir 
o  i tem do cardápio.  Os produtos sem 
lactose e  enriquecidos com cálcio 
têm aparecido cada vez mais nas 
prateleiras dos supermercados e  de 
lojas especial izadas. 

Você sabia que existem medidas a 
serem tomadas para se certi f icar de 
que seu corpo está absorvendo o cálcio 
necessário?

#Dicas
– Evite refrigerantes: o au-
mento dos níveis de fosfato no 
sangue podem afetar os níveis 
de cálcio, pois impede a absor-
ção do cálcio pelo organismo.

– Não esqueça a vitamina D: 
quando há quantidade suficien-
te de vitamina D o corpo absor-
ve melhor o cálcio. Portanto, 
consuma ovos e suco de laranja 
fortificado. A luz solar também 
ajuda a processar naturalmente 
a vitamina D.

– Consuma feijão e salmão 
regularmente: feijão cozido e 
salmão (mesmo enlatado) são 
ricos em cálcio e podem somar 
no seu consumo diário da vita-
mina.
 
– Leia os rótulos: procurar 
alimentos enriquecidos com 
cálcio pode ser uma boa so-
lução, como leites de soja, de 
amêndoas e de arroz, suco de la-
ranja, cereais matinais e barras 
de cereais, que podem ser enri-
quecidos com cálcio e ajudam 
na reposição.

– Aposte na aveia: a aveia 
contém bastante cálcio e é um 
alimento versátil que pode ser 
consumido como mingau ou 
adicionado a outros alimentos. 

– Coma mais vegetais: os ve-
getais de folhas escuras como o 
espinafre contém muito cálcio. 
Uma boa dica é substituir alface 
pelos folhosos mais escuros. 

– Invista nas oleaginosas: 
nos seus lanches substitua os 
biscoitos por sementes como 
amêndoas e castanhas. Além de 
supernutritivas elas contêm boa 
quantidade de cálcio.

O leite de vaca pode ser substituído 
por leite de soja, por exemplo.

FREEIMAGES.COM.BR/DIVULGAÇÃO

Você também pode prevenir a osteoporose
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Número de fumantes 
diminui no país

Fumar é um ato cada vez menos popular no 
Brasil. Conforme dados do sistema Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crôni-
cas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2014, pelo 
menos 10,8% dos brasileiros mantêm o hábito de 
fumar – índice maior entre homens e, entre as Ca-
pitais com maior índice de fumantes, Porto Alegre 
aparece no topo tanto em homens quanto mulhe-
res. Nos últimos 9 anos, o percentual de brasilei-
ros que fumam caiu 30,7%. Para comparativo, em 
2006 eram 15,6% dos brasileiros que declaravam 
consumir o produto. O grande problema é que 
cresceu o número daqueles que fumam cigarros de 
origem ilícita: em 2008 o índice representava 2,4% 
dos fumantes e em 2013 passou a 3,7%

Conforme a pesquisa, a queda do 
consumo do tabaco deve-se ao aumento 
do preço do produto, ações antitabagismo 
em meios de comunicação e também a 
regulamentação da Lei Antifumo, em 
2014, que proibiu o consumo de produtos 
fumígenos em locais de uso coletivo. A 
proibição da propaganda comercial de 
cigarros em território nacional também 
inibiu os jovens consumidores.

O uso de cigarros é maior na faixa 
etária dos 45 a 54 anos, por ser uma 
geração que viu o cigarro na televisão 
e nos locais públicos livremente, tendo 
acesso desde cedo. O tabagismo é a 
principal causa de mortes evitáveis 
e importante fator de risco para o 
desenvolvimento das doenças crônicas 
não transmissíveis, como câncer, 
doenças pulmonares e cardiovasculares. 
O Vigitel é promovido anualmente pelo 
Ministério da Saúde.

Pare você também
Parar de fumar vale a pena em 
qualquer momento da vida, 
mesmo que o fumante esteja 
com alguma doença causada 
pelo cigarro, tais como câncer, 
enfisema ou derrame. A quali-
dade de vida melhora muito ao 
parar de fumar. 

Veja o que acontece se você 
parar de fumar agora:
– Após 20 minutos a pressão 
sanguínea e a pulsação voltam 
ao normal.

– Após 2 horas não há mais ni-
cotina circulando no sangue.

– Após 8 horas o nível de oxigê-
nio no sangue se normaliza.

– Após 12 a 24 horas os pulmões 
já funcionam melhor.

– Após 2 dias o olfato já percebe 
melhor os cheiros e o paladar já 
degusta melhor a comida.

– Após 3 semanas a respiração 
se torna mais fácil e a circulação 
melhora.

– Após 1 ano o risco de morte 
por infarto do miocárdio é redu-
zido à metade.

– Após 10 anos o risco de sofrer 
infarto será igual ao das pessoas 
que nunca fumaram.

Entre as capitais com maior índice de 
fumantes, Porto Alegre aparece no topo 

tanto em homens quanto mulheres.

FREEIMAGES.COM/DIVULGAÇÃO

Fonte: Ministério da Saúde.
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Reserve um
espaço para você

“Fazer 
psicoterapia
é reservar 
um espaço e 
um tempo na
sua vida para 
cuidar de você.”

FOTOS/DIVULGAÇÃO

A psicóloga Nicolle Barrueco Toigo explica a im-
portância de sabermos lidar com nossas emoções e 
conflitos pessoais

tratamento de colaboração com 
base na relação entre o paciente e 
o psicólogo. “Falar sobre a im-
portância da psicoterapia é algo 
grandioso, pois lidar com o ser 
humano é rico e encantador. Por 
meio de psicoterapia, nós psi-
cólogos ajudamos as pessoas de 
todas as idades a buscarem viver 
de forma mais feliz, mais saudá-
vel e até mais produtiva”, explica.

Fundamentada no diálogo e 
baseada na ciência da psicolo-
gia, a psicoterapia fornece um 

Qual o objetivo?
Tem como objetivo auxiliar o indivíduo a lidar com suas emoções e com seus conflitos emocionais. Em 

psicoterapia tratamos as angústias, medos, ansiedades, os problemas de relacionamento, as depressões e 
tantas outras dificuldades e inquietações que dificultam ou, até mesmo, impedem o desenvolvimento sau-
dável do ser. Depois de algum tempo de psicoterapia, o paciente deverá ter apreendido como lidar com a 
queixa trazida ao consultório, como também terá aprendido novas habilidades para que possa lidar melhor 
com quaisquer desafios que venham a surgir no futuro.

Quais os benefícios?
Compartilhar os seus conflitos ajuda a aliviar a pressão causadora de sofrimento. O paciente aumenta a sua 

percepção a respeito de suas escolhas. Pode favorecer a forma como lida com sentimentos indesejáveis, ilusões, 
sobre si mesmo e sobre os outros. Pode resgatar sua autoestima, aumentando seu amor próprio. Passa a tomar 
decisões mais conscientes e por isso mais acertadas para sua vida porque terá maior percepção das suas reais 
possibilidades. Pode promover uma quebra do círculo vicioso de comportamentos padrões prejudiciais ao seu 
modo de vida, sentimentos, pensamentos e atitudes que insiste em assumir sem se dar conta.

Por que buscar a psicoterapia?
Perdas (de um ente querido, emprego, separação conjugal). Problemas de relacionamento interpessoal, 

com a família, amigos, colegas de trabalho, cônjuge, timidez, depressão, estresse, insegurança, dificuldades 
afetivas, incapacidade para lidar com mudanças, fobias, pânico, alterações frequentes de humor, transtor-
no de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, problemas sexuais, doenças 
psicossomáticas, problemas de aprendizagem, orientação vocacional, crises de transição das fases da vida 
como adolescência, maturidade, envelhecimento. Quando algo não vai bem, incomoda, machuca, persiste 
e não encontramos recursos suficientes em nós mesmos e no círculo familiar/amigos para compreender e 
enfrentar uma situação, podemos e devemos buscar um auxílio psicológico.

Por que algumas 
pessoas relutam em 
procurar o apoio de 
um psicólogo?

O que ainda escuto de algu-
mas pessoas é que psicólogo é 
‘coisa de doido’, isso é falta de co-
nhecimento, pois procurar ajuda 
psicológica é um sinal de consci-
ência, coragem e maturidade. É 
a oportunidade que você se dá 
para olhar de frente seus proble-
mas e as dificuldades causado-
ras de infelicidade e sofrimento 
e redescobrir a melhor maneira 
de lidar com elas, se fortalecer, 
desenvolver seus potenciais, se 
autoconhecer.

ambiente de apoio que permite ao 
paciente falar abertamente com 
alguém que é objetivo, neutro e 
imparcial. “O paciente e seu psi-
cólogo trabalharão em conjun-
to para identificar e mudar os 
padrões de pensamentos e de com-
portamentos que estão o impe-
dindo de se sentir melhor. Fazer 
psicoterapia é reservar um espa-
ço e um tempo na sua vida para 
cuidar de você”, frisa Nicolle, que 
listou alguns itens importantes 
sobre a psicoterapia. 

A vida moderna exige compe-
tência, agilidade, acertos e qua-
se que a perfeição. Aprender a li-
dar com essas exigências, muitas 
vezes impostas por nós mesmos, 
é uma questão muito difícil 
para a maioria das pessoas. São 
nessas angústias e dificuldades 
do dia a dia que a psicoterapia 
pode ser uma aliada impor-
tante para a sua saúde. A psi-
cóloga Nicolle Barrueco Toigo, 
que atende em Flores da Cunha, 
explica que a psicoterapia é um 

Agendamentos

Contatos

Nicolle Barueco Toigo 
Psicóloga

Rua Júlio de Castilhos, 2.320
Centro

(54) 9.9986.8003

(51) 9.9668.2688 - Whatsapp

de” e “Vai fazer tatuagem ou 
maquiagem definitiva? Con-
fira algumas dicas”, entre 
outras. Todos os anúncios 
terão um link para o portal, 
onde serão publicados con-
teúdos adequados, estimu-
lando decisões de consumo 
mais conscientes.

A parceria com o 
MercadoLivre prevê a in-
serção de 12 milhões de 
anúncios publicitários 
com informações de uti-
lidade pública do Click 
Saudável, visando orien-
tar os consumidores que 
procuram por produtos 
de saúde no site. Além 
disso, a empresa vai for-
necer à Anvisa os dados 
dos responsáveis por 
publicidades irregula-
res e uma ferramenta de 
busca e remoção desses 
anúncios. Atualmente, 
os produtos de beleza e 
saúde respondem pela 
7ª colocação entre os 
itens mais vendidos no 
MercadoLivre.

No Brasil, a venda de cosméticos, alimentos, produ-
tos de limpeza e produtos para saúde pode ser feita pela 
internet, entretanto, é necessário que estes produtos es-
tejam regularizados na Anvisa e atendam os requisitos 
de segurança e eficácia específicos de cada categoria. Em 
relação às propriedades terapêuticas, é importante aler-
tar que elas só podem ser associadas a medicamentos que 
comprovaram essas alegações perante a Anvisa. 

Comércio eletrônico

Com o objetivo de auxiliar 
o consumidor brasileiro na 
tomada de decisões mais se-
guras, conscientes e saudáveis 
sobre os produtos que compra 
na internet, o Ministério da 
Saúde e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
lançaram em abril a iniciativa 
Click Saudável. O projeto con-
ta com uma página na internet 
(www.clicksaudavel.gov.br) 
para orientar a população na 

Projeto orienta compra 
de artigos de saúde

compra de produtos de saú-
de em sites de comércio ele-
trônico. O início da ação foi 
marcado pela assinatura de 
Termo de Cooperação com a 
plataforma MercadoLivre – 
um dos maiores sites de co-
mércio eletrônico no Brasil 
– e pelo edital de chamamen-
to para outras empresas de 
comércio eletrônico aderirem 
à iniciativa. Entre os assun-
tos que serão abordados na 

plataforma estão alimenta-
ção, medicamentos, tabaco, 
produtos químicos, saúde e 
beleza. O site também reali-
zará enquetes sobre o perfil 
de comportamento e consu-
mo dos usuários da internet. 
Com uma linguagem simples 
e direta, o objetivo é favore-
cer o contato do cidadão com 
o Sistema Nacional de Vigilân-
cia Sanitária e os órgãos de de-
fesa do consumidor.

Os anúncios institucio-
nais terão mensagens cha-
mando a atenção do inter-
nauta para que ele se informe 
sobre produtos irregulares e 
propagandas enganosas. São 
frases como “Comprando 
cosméticos pela internet? 
Saiba como proteger sua saú-

REPRODUÇÃO
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Sugestões da 
especialista

Alimentação

Exercícios físicos

– Aprenda a gerir seu estresse 
com meditação, ioga e técnicas 
de respiração. A massagem e a 
acupuntura promovem o rela-
xamento e podem reduzir calo-
res súbitos.
– Pratique exercícios físicos 
regularmente: os estudos de-
monstram que a atividade físi-
ca melhora o humor e o sono, 
protege contra doenças cardí-
acas, e a musculação fortalece 
os ossos. Essa é uma maneira 
saudável de se proteger dos 
sintomas da menopausa. 
– Não fume: além de tóxico, o 
cigarro aumenta a propensão a 
doenças hormonais.
– Bom humor: o riso é um 
ótimo remédio, portanto, as-
sista a filmes engraçados, faça 
atividades que lhe dê prazer e 
compartilhe seu tempo com 
pessoas que te façam sentir 
bem e feliz. 

Uma nutrição adequada antes, 
durante e após o período da me-
nopausa também é importante 
para equilibrar o corpo e não 
sofrer tanto com os sintomas. 
Alguns alimentos são fontes na-
turais de estrogênio, são nutriti-
vos e devem fazer parte da dieta 
feminina regularmente. Entre 
eles estão maçã, aveia, cenoura, 
cevada, laticínios, ovos, linha-
ça, azeitonas, abóbora, soja em 
grãos e gergelim. 

Praticar exercícios regularmente 
auxilia no combate ao estresse, 
na melhora do sono, acelera o 
metabolismo, fortalece os mús-
culos, reduz a gordura corporal 
e aumenta a agilidade mental, 
entre outros benefícios.

Aliviar o desconforto du-
rante os anos da menopausa 
e ajudar a manter a saúde é a 
meta da medicina convencional 
e também da alternativa, mes-
mo com caminhos diferentes. A 
medicina convencional defende 
que a menopausa é a desordem 
provocada pela deficiência hor-
monal e tenta corrigir os de-
sequilíbrios causados por essa 
fase. Já a medicina alternativa, 
ou complementar, justifica o 
fortalecimento do organismo 
feminino enquanto normaliza 
suas funções durante a meno-
pausa. A diferença é também 
que o tratamento alternativo 
descarta a prescrição de remé-
dios. “O tratamento da meno-
pausa de uma maneira natural 
não significa que o tratamento 
hormonal não tenha suas indi-
cações. Entretanto, a terapia 
natural inclui novos hábitos 
de vida, e consequentemen-
te a melhora dos sintomas da 
menopausa e da qualidade de 
vida”, explica a especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia Luí-
sa Helena Toss Xavier. 

Menopausa
É possível tratar 
naturalmente 

Com 18 anos de atua-
ção, a hair stylist Rejane 
Cavalheiro comanda o es-
paço Rê Cavalheiro Stu-
dio Hair, um local onde 
você encontra atendimen-
to personalizado, ambien-
te único e um trabalho 
desenvolvido por profis-
sionais gabaritados. For-
mada pelo SENAC, Rê 
Cavalheiro já atuou com 
nomes reconhecidos do 
mercado como Nelson Ca-
mazola, Serginho Branchi 
e Josué Pompeu, além de 
estar se especializando 
no ramo ‘Dia da Noiva’, 
com cursos ministrados 
pelo ‘Mago das Noivas’ 
Paulo Persil. A profissio-
nal também é especialista 
em tricologia, uma ciência 
que analisa e trata as do-
enças do couro cabeludo 
e dos fios. 

O estúdio Rê Cavalheiro 
oferece ainda serviços diver-
sos, como cabelo, mechas, 
cortes, manicure e micro pig-
mentação em sobrancelha. 
Este último é um processo 
que consiste em implantar 
pigmentos na derme. As-
sim, é possível desenhar so-
brancelhas, iluminar, corri-
gir falhas usando recursos 
de cores e espessuras e per-
mitir sobrancelhas perfei-
tas e naturais. A duração do 
trabalho de micro pigmenta-
ção varia de dois a cinco anos, 
sendo necessários retoques.

Agendamentos

Contatos

Os tratamentos con-
sistem na manutenção 
da saúde do cabelo e na 
recuperação dos fios ca-
pilares, por meio de pro-
cedimentos que incluem 
suplementos e fitoterápi-
cos orais, nutrientes, hi-
dratantes, e tratamentos 
tópicos com produtos es-
pecíficos para atender as 
diferentes patologias. 

Através de consultas, 
o paciente passa por uma 
análise do couro cabelu-
do, hábitos do dia a dia e 
particularidades que pos-
sam envolver a genética e 
o histórico familiar para 
determinar as causas das 
doenças capilares. O tra-
tamento também inclui 
recomendações para a 
manutenção do bem-es-
tar dos fios.

 

O espaço atende noivas, festas, formaturas e casamentos, 
além de outros eventos, com horário agendado.

Rejane Cavalheiro
Hair Stylist

Rua Garibaldi, 815, sala 3

9.9197.5470

ReCavalheiroStudioHair

ARQUIVO PESSOAL

Organizar a alimentação, 
mudar o estilo de vida e op-
ção por suplementação com 
técnicas alternativas como 
acupuntura, ervas e medica-
mentos homeopáticos, são 
soluções eficientes para os 
desconfortos da menopausa. 
Alguns sintomas como calo-
res, insônia, palpitações, se-
cura vaginal, irritabilidade e 
dores de cabeça são comuns 
nesse período. Vale ressaltar 
que se deve levar em consi-
deração o histórico pessoal 
e familiar, por isso os sinto-
mas variam de pessoa para 
pessoa. As terapias naturais 
amenizam os sintomas e não 
provocam efeitos colaterais. 
“A menopausa é uma experi-
ência natural na vida de uma 
mulher, que deve ser aco-
lhida como um importante 
marco. Embora possa haver 
alguns sintomas, eles são ge-
ralmente de curta duração, e 
muitas vezes podem ser ge-
ridos de forma eficaz com as 
medidas adequadas e suple-
mentos”, frisa a especialista.

Essas terapias naturais 
reduzem as doses dos 
medicamentos de reposi-
ção hormonal, diminuin-
do assim seus efeitos e 
riscos. O tratamento da 
menopausa deve ser feito 
com orientação médica, 
satisfazendo as necessi-
dades de cada paciente. 

DIVULGAÇÃO
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O endereço da beleza
Seja no dia a dia ou em datas especiais como o 

casamento, o espaço Rê Cavalheiro Studio Hair está 
à disposição
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Diagnóstico é realizado por meio
de análises do histórico do pacienteEm 2015, ano em que se 

celebrou os 140 anos da che-
gada dos primeiros imigran-
tes italianos ao Rio Grande 
do Sul, uma pesquisa realiza-
da por biomédicos da Facul-
dade da Serra Gaúcha (FSG) 
de Caxias do Sul revelou uma 
notícia não tão positiva aos 
descendentes de italianos. 
Segundo o estudo, pessoas 
com ascendência italiana têm 
níveis mais elevados de fer-

Na análise dos resultados os 
participantes foram divididos 
em dois grupos: descenden-
tes de italianos (109 pessoas) 
e demais descendentes (163 
pessoas). Nessa divisão foram 
encontradas diferenças signifi-
cativas entre os descendentes de 
italianos e os demais quanto aos 
níveis baixo, normal e elevado 
de ferritina e, também, quanto 
aos valores baixos e normais de 
hematócrito e hemoglobina. Os 
valores de ferritina mostraram-
se elevados em 46% dos ho-
mens e 7% das mulheres. Quan-
to à utilização de suplementos 
contendo ferro, 2,6% relataram 
fazer uso. “Avaliando os resul-
tados, encontramos diferenças 
estatísticas entre os grupos e os 
níveis baixo, normal e elevado 
de ferritina, sendo os valores de 
ferritina mais elevados nos des-
cendentes de italianos, confir-
mando assim a nossa hipótese”, 
destaca Natália.

Projeto orienta compra 
de artigos de saúde

ritina (proteína globular que 
se localiza essencialmente no 
fígado e é considerada a mais 
importante proteína de reser-
va de ferro) do que indivíduos 
com demais ascendências. Isso 
acarretaria uma pré-disposi-
ção no desenvolvimento de 
uma doença chamada hemo-
cromatose, onde ocorre uma 
desordem no metabolismo 
de ferro, resultando em uma 
maior absorção do mesmo. 

Os estudos sobre os níveis 
de ferritina, hematócrito e he-
moglobina e os hábitos de vida 
dos descendentes de italianos 
devem prosseguir para aprimo-
rar os resultados. 

A hemocromatose caracteri-
za-se pelo acúmulo de ferro nos 
tecidos do organismo. Esse au-
mento ocorre quando o suprimen-
to de ferro excede a necessidade 
do organismo. O ferro em excesso 
pode acumular-se em diferentes teci-
dos e causar lesões graves. Os mais 
acometidos são coração, fígado e 
pâncreas. Os principais sintomas da 
doença são dores nas articulações, 
fadiga, dor abdominal, amenor-
reia, depressão, queda de cabelo, 
diabetes, surtos psiquiátricos e 
problemas neurológicos, entre 
outros. A doença pode ser de dois 
tipos: hereditária ou secundária. 
A causa mais comum é aquela deter-
minada por condições genéticas.

“Este é um estudo pioneiro 
no tema, sendo assim, é suge-
rido que mais pesquisas sejam 
necessárias para proporcionar 
maior confiabilidade, porém, 
é de grande valia para que os 
descendentes de italianos façam 
exames preventivos, de controle 
ou mesmo ir ao médico buscar 
mais informações, pois podem 
estar desenvolvendo a patologia 
sem saber”, explica a biomédica 
florense Natália Cavagnolli.

O tratamento é chamado 
de flebotomia (ou sangria), 
ou seja, a retirada de san-
gue. As células vermelhas 
contêm hemoglobina, da 
qual o ferro é componente 
importante. Com a retirada 
periódica de sangue ocor-
re o deslocamento do ferro 
depositado nos tecidos para 
a formação de novas molé-
culas de hemoglobina, até 
que não haja mais excesso. 
Depois, são realizadas novos 
procedimentos em interva-
los variáveis para manter 
os níveis de ferritina. Ou-
tro tratamento, usado es-
pecialmente nos pacientes 
anêmicos, é a quelação, com 
uso de medicação que faz a 
eliminação do ferro pelo or-
ganismo.

O estudo, desenvolvido por Natália e pelos biomédicos caxienses 
Daniel Silva dos Reis, Tiago Capellatti, Julia Poeta e Adriana Dal-
picoli Rodrigues, teve por objetivo comparar os níveis de ferritina, 
hematócrito, hemoglobina e os hábitos de vida de indivíduos des-
cendentes de italianos com pessoas de outras ascendências, visto 
que os hábitos de vida, a fácil coloração do rosto e alguns relatos 
sempre indicaram uma dúvida sobre os índices de ferro.

Para a realização da pesquisa foram analisados 272 prontuários 
de pacientes atendidos em laboratório de Caxias do Sul entre os 
meses de outubro de 2013 a fevereiro de 2014. Foram incluídas nos 
estudo todas as pessoas com idade superior a 18 anos e que tinham 
exames de hemograma e ferritina. Após a análise dos dados os pesqui-
sadores contataram os pacientes e os convidaram a responderem um 
questionário sobre hábitos de vida, grau de parentesco e descendência.

Hemocromatose

Pesquisa 
realizada pela 

FSG apontou que 
indivíduos com 
ascendência de 
imigrantes têm 
maiores níveis 

de ferritina, 
o que pode 

desenvolver a 
hemocromatose. 
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Dor nas costas
merece atenção

#Dicas
– Evite dormir na mesma posição.

– Observe a data de validade do 
colchão e dos travesseiros.

– Mantenha uma postura 
correta durante o trabalho; 
o mesmo vale para assistir à 
televisão.

– Evite longos períodos na mes-
ma posição.

– Cuidado com o excesso de peso.

– Não guarde a carteira ou ce-
lular no bolso de trás da calça, 
pois quando sentar causará de-
sequilíbrio na região lombar.

– Evite o uso de mochilas e 
bolsas pesadas, pois o descon-
forto pode levar à dor.

DIVULGAÇÃO

Encarada muitas vezes como um 
problema simples, a dor nas costas já 
atinge, ou irá acometer 80% da 
população mundial, de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). É 
considerada uma das 
queixas físicas mais 
comuns e pode estar 
relacionada a diversos 
problemas como traumatismos, excesso de 
peso, má-postura, problemas metabólicos, 
entre outras. Muitas pessoas sofrem com 
dores constantes e não procuram atendimento 
por acreditarem que é uma patologia simples. 
Porém, doenças graves podem ser alertadas 
por meio das costas, como aneurisma aórtico, 
endometriose, gravidez tubária, cálculo renal 
e câncer de colón – isso ocorre devido à 
localização dos órgãos afetados. Portanto, 
se a dor na coluna persistir é necessário 
procurar um médico. 

De modo geral, as pessoas optam pela 
automedicação para aliviar as dores, mas 
o uso indiscriminado de medicamentos 
também pode trazer riscos, pois mascara os 
reais sintomas e sem o diagnóstico correto 
a situação do paciente pode se agravar. 
O diagnóstico é realizado por meio de 
análises do histórico do paciente, profissão, 
hábitos e tempo da patologia. Em seguida, 
é recomendada a realização de exames de 
imagem para diagnosticar o real motivo das 
dores.

O tratamento varia conforme o tipo de 
dor, mas deve incluir repouso, diminuição 
de atividades que recaem peso sobre a 
coluna e aliviar o estresse. Já para as 
dores crônicas que persistem por mais de 
duas semanas o tratamento baseia-se no 
restabelecimento da mobilidade e correções 
cirúrgicas nos casos mais graves.

Para fortalecer os músculos, e 
consequentemente prevenir as dores na 
coluna, nada melhor que praticar atividades 
físicas e adotar hábitos saudáveis para 
ajudar o corpo a suportar o próprio peso e 
evitar o ganho extra. Confira algumas dicas 
importantes no quadro acima:

Saiba como se prevenir
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Cada vez mais buscamos uma vida saudável, aliando 
estética e saúde. Os hábitos de boa alimentação e ativi-
dades físicas regulares são imprescindíveis que, asso-
ciados a algumas dicas importantes, garantem a beleza 
de uma pele radiante.

Já quem tem pele oleosa, sofre com cravos, espinhas, 
poros abertos e excesso de brilho, carece de cuidados 
especiais. Mas muitos mitos e verdades estão relaciona-
dos a este tipo de pele. 

Confira algumas dicas selecionadas por dermatologis-
tas para manter e deixar o visual perfeito.

É importante destacar 
que a cera que existe na re-
gião do ouvido é importante 
para proteger o tímpano e 
evitar que partículas agres-
soras entrem no canal au-
ditivo. Por isso, no caso das 
hastes flexíveis (popularmen-
te chamadas de cotonetes), o 
menos é mais. É preciso cui-
dado na utilização dos aces-
sórios, podendo ser apenas 
na parte externa, nunca den-
tro do ouvido. 

Em longo prazo é pos-
sível  perder a  audição 
devido aos sons muito 
altos.  Ruídos acima de 
85 decibéis  (equivalente 
ao barulho de um l iqui-
dif icador l igado) por 60 
minutos é  o l imite para 
a saúde dos ouvidos.  A 
partir  disso,  as  células 
da região são afetadas e 
morrem. O cuidado deve 
ser  dobrado com fones 
de ouvidos (até 100 de-
cibéis)  e  danceterias (até 
115 decibéis) . 

Pessoas que ficam mui-
to tempo na água devem 
estar alerta para a entra-
da de água nos ouvidos. O 
contato direto com a água 
pode causar processos in-
flamatórios, pois a umi-
dade persistente é pre-
judicial. A dica é utilizar 
protetores auriculares. No 
caso da entrada de água 
em banhos de piscina ou 
chuveiro, não há maiores 
problemas, desde que não 
sejam frequentes ou cau-
sem desconforto.

A audição é um dos principais sentidos responsáveis pela efetivação da comunicação. 
Sabemos pouco sobre os cuidados que devemos ter com os ouvidos. Na hora da higie-
nização, ou qual o volume ideal para escutar músicas, é que surgem as dúvidas. Abaixo 
seguem algumas dicas selecionadas pelo otorrinolaringologista Cícero Matsuyama.

Boa alimentação, ingestão de água e prática regular de atividades
físicas são as principais recomendações para um bom visual

É preciso tomar cui-
dado com os ouvidos na 
hora de assoar forte o na-
riz.  As secreções da cavi-
dade nasal  podem atingir 
o ouvido e provocar infla-
mações.  Isso ocorre por-
que a tuba auditiva l iga o 
ouvido e o nariz.

Em geral, as dores de 
ouvido são causadas por 
processos infecciosos na ar-
ticulação temporomandibu-
lar. Dentes e faringe podem 
também causar dores devido 
à proximidade com a orelha.

Valeria

Como cuidar dos
ouvidos com segurança

Ter a pele saudável depende 
de hábitos saudáveis

FREEIMAGES.COM/DIVULGAÇÃO

MY HEALTHY LIFE/DIVULGAÇÃO

Uso de hastes 
flexíveis

Assoar forte
o nariz

Água no ouvido

Para ter uma pele saudável é preciso...

Mitos e verdades da pelo oleosa

Sons altos

Dor de ouvido

#Dicas
– Incluir na alimentação vita-
minas e antioxidantes, como as 
oleaginosas (castanhas, nozes, 
amêndoas, linhaça, entre outras). 
Elas são ricas em zinco e ômega 3 
e devem ser consumidas cerca de 
20g desse grupo de alimento ao 
dia. Outro alimento importante é 
o brócolis, rico em cálcio, zinco e 
magnésio. Outras leguminosas e 
frutas que podem ser destacadas 
são as alaranjadas como a abóbo-
ra, a cenoura e a manga, elas são 
ricas em betacaroteno e ajudam a 
fixar o bronzeado. 

– Comer fontes de vitamina C 
e antioxidantes: laranja, ace-
rola e kiwi. Combatem os radi-
cais livres e o envelhecimento 
precoce. Já o tomate ajuda no 
combate as rugas, pois é fonte 
de licopeno e protege também 
dos raios ultravioletas.

– Pele oleosa não precisa de 
hidratação: mito. A oleosida-
de da pele não é sinônimo de 
hidratação. Ela pode ressecar 
e ficar suscetível a irritações. 
Nesse caso a preferência é 
por produtos em gel.
– Lavar o rosto várias vezes 
ao dia diminui a oleosidade: 
mito. O processo pode di-
minuir a oleosidade apenas 
se for feita com o sabonete 
adequado e no máximo duas 
vezes ao dia. Muitas lavagens 
ressecam a pele, e com o efei-
to rebote, aumentam a pro-
dução de sebo. 
– Pele oleosa tem maior ten-
dência à acne: verdade. A 
produção de sebo da pele ole-
osa é maior e acaba obstruin-
do os poros, causando a acne. 

– Ingerir alimentos ricos 
em flavonoides, que tam-
bém atuam como antioxi-
dantes. Cacau, chá verde e 
romã são exemplos. 
– Evitar banhos quentes 
e demorados também é 
recomendado, pois a água 

– Uso de filtro solar aumenta 
a oleosidade: em parte. Se o 
filtro solar for adequado não 
aumentará a oleosidade da 
pele, e este é fundamental 
para prevenir doenças graves 
como o melanoma. Consulte 
um dermatologista que indi-
cará o melhor produto para 
seu tipo de pele. 

muito quente altera a hi-
dratação natural da pele.
– Usar protetor solar diaria-
mente, mesmo em dias nu-
blados e chuvosos. 

– Uma vez oleosa, sempre 
oleosa: mito. A pele passa por 
muitas mudanças ao longo 
da vida. Clima, idade e altera-
ções hormonais podem torná
-la mais ou menos oleosa. 

Fontes: dermatologistas Maria Kotzias e Annia Lourenço.
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Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia (SBC) 
cerca de 32% dos óbitos regis-
trados no país são devidos a 
complicações da hipertensão 
arterial. O percentual alerta 
para a prevenção, incluindo na 
dieta alimentos com capacida-
de de diminuir os níveis de co-
lesterol LDL, o colesterol ruim, 
e aumentar o HDL, o colesterol 
bom. O principal componente 
benéfico para a saúde é o ôme-
ga 3, de origem vegetal ou ani-
mal, presente em oleaginosas 
como nozes, linhaça, óleo de 
canola e também nos peixes. 

O r i g i n á r i a  d o s  A n -
d e s ,  a  b a t a t a  y a c o n  g a -
n h o u  v i s i b i l i d a d e  p e l o s 
a d e p t o s  d e  u m a  v i d a 
s a u d á v e l  p o r  s e r  u m  a l i -
m e n t o  q u e  u n e  p r o p r i e -
d a d e s  b e n é f i c a s  à  s a ú -
d e  e  p o u c a s  c a l o r i a s . 
O  a l i m e n t o  f u n c i o n a l 
é  c l a s s i f i c a d o  c o m o  u m 
t u b é r c u l o ,  a s s i m  c o m o 

O alimento pode ser 
consumido de diversas for-
mas, tanto cru quanto cozi-
do, acompanhando geleias 
e também saladas, poden-
do ser assado no forno ou 
frito. As folhas da batata 
yacon podem ser utilizadas 
para fazer chás, pelos seus 
benefícios em manter a flo-
ra intestinal saudável. 

Faz bem saber
Ômega 3

Batata yacon

O nosso 
organismo não 
produz o ácido 
graxo, portanto, 
é essencial 
incluirmos o 
ômega 3 na 
alimentação. 

Não esquecendo
de consultar 
um especialista 
antes disso. 

As pesquisas indicam que 
além do equilíbrio do coles-
terol, a ingestão de ômega 3 
colabora para a prevenção 
de doenças cardiovasculares 
e melhora funções cerebrais 
como concentração, memória 
e desempenho. As gorduras 
do ômega 3 têm importante 
ação anti-inflamatória e bene-
ficiam o coração, a circulação e 
o cérebro. O nosso organismo 
não produz o ácido graxo, por-
tanto, é essencial incluirmos o 
ômega 3 na alimentação – não 
esquecendo de consultar um 
especialista antes disso. 

a  b a t a t a  i n g l e s a  e  a  b a -
t a t a  d o c e ,  m a s  t e m  u m 
s a b o r  f r u t a d o  d e  t e x -
t u r a  s u a v e ,  l e m b r a n d o 
p e r a  o u  m e l ã o .  P o r  t e r 
e l e v a d o  t e o r  d e  á g u a  e 
n ã o  s e r  c a l ó r i c a ,  a  b a -
t a t a  y a c o n  p o d e  m e l h o -
r a r  o  q u a d r o  d e  g l i c o -
s e ,  s e n d o  r e c o m e n d a d a 
a o s  d i a b é t i c o s . 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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