ACESSE A
EDIÇÃO PELA
CÂMERA DO
SEU CELULAR
OU APP LEITOR
DE QR CODE.
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Reconhecimento

merecido

A

pandemia do novo coronavírus causou perdas na saúde física,
emocional e financeira
da população. No entanto, as incertezas causadas pela doença e os efeitos
negativos que ela trouxe despertou
nas pessoas virtudes que outrora
estavam um tanto quanto esquecidas,
como a reciprocidade, a empatia e o
amor ao próximo.
Virtudes estas que sempre estiveram presentes no dia a dia de trabalho
de um grupo de pessoas que arriscam
suas vidas para tratar quem sofre com

“

a doença e precisa de cuidados.
É preciso enaltecer a dedicação e o
empenho de todos os profissionais da
área de saúde, sejam eles do setor público ou privado. Médicos, enfermeiros e técnicos devem ser aplaudidos
em “pé”, afinal, são eles os verdadeiros
heróis e merecem todo o nosso agradecimento e respeito.
Um reconhecimento especial aos
médicos que comemoram no dia 18
de outubro seu dia, pois são eles os
responsáveis por promover a saúde e
trazer alento à população nos momentos mais difíceis.

A dedicação e o empenho de todos
os profissionais da área de saúde,
sejam eles do setor público ou privado,
médicos, enfermeiros ou técnicos,
merecem reconhecimento e todos
devem ser aplaudidos em ‘pé’

C O N T E Ú D O
08
10 e 11
12
14
15
16
18

SEU CORPO FALA: DICAS DE EXERCÍCIOS
STEOPOROSE: A DOENÇA SILENCIOSA

UNILAB: 50 ANOS DEDICADOS À SAÚDE

TRATAMENTO MAIS PERTO DE CASA

MUDANÇAS DE HÁBITOS NA PANDEMIA

O NOVO ENDEREÇO DA SAÚDE

ALONGAMENTO ÓSSEO SOB HASTE

AR PURO DENTRO E FORA DOS VEÍCULOS
A SAÚDE VINDA DA NATUREZA

20 e 21
22
24
26
28
30
31

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É SINÔNIMO DE SAÚDE

EXERCÍCIOS EM CASA PARA CRIANÇAS E IDOSOS
PEDALAR PARA SER FELIZ
EPIS: QUESTÃO DE SAÚDE NO TRABALHO
MEIAS DE COMPRESSÃO: PARA QUE SERVEM E QUANDO USAR
A MASSAGEM EM PROL DO BEM ESTAR
HEIKI: UMA ENERGIA VITAL UNIVERSAL
O SONOS DO JUSTOS
PISCINA EM CASA: QUALIDADE DE VIDA
SÍNDROME DO INTESTINO IRRETÁVEL
BRUXISMO: DISFUNÇÃO INVOLUNTÁRIA PODE PODE
PREJUDICAR OS DENTES

Alongamento ósseo:

uma técnica diferenciada para patologias ortopédicas e traumáticas complexas

Fotos: Claus Dietrich Seyboth

Método permite a reconstrução de perdas ósseas, correção progressiva de
deformidades ortopédicas e tratamento de osteomielites

24 anos com osteomielite
em braço - placa solta e
inúmeras intervenções com
antibióticos sem sucesso.
Realizada a retirada de placa
e parafusos, retirado tecido
ósseo morto e estabilização
com fixador externo SEM
USO algum de antibiótico:
resolução de consolidação e
cura da osteomielite em
cinco meses

Dr. Claus Dietrich Seyboth
CRM 20.983

N

a década de 50, o médico russo Gavril Abramovich Ilizarov, responsável pelo centro de
tratamento ortopédico de Kurgan, ao Sudoeste da Rússia, aprimorou o já conhecido
método de fixação externa de segmentos ósseos, desenvolvendo um modelo de
fixador externo circular.
Ao inspirar-se na observação do funcionamento de uma “roda de bicicleta”, Dr. Ilizarov criou um modelo de
fixação externa versátil e de ampla aplicação para estabilizar segmentos ósseos: um núcleo central (segmento
ósseo estabilizado), fios sob tensão para estabilização e suporte de carga (raios da roda da bicicleta), apoiados em
um arco maior, dando seu suporte externo (roda da bicicleta).
Ao estudar o comportamento de cicatrização do osso com o seu método de fixação externa circular,
Dr. Ilizarov verificou que o tecido ósseo em cicatrização poderia ser manipulado e alongado. Esse tecido ósseo
em cicatrização que pode ser alongado e manipulado, ou seja, o osso resistente, porém amolecido, é chamado
de osso regenerado.
Por meio de ajustes lentos e progressivos, a cicatrização do osso é alongada e, com o osso passivo de ser moldado, é possível manipular as deformidades ósseas, alongar ossos e corrigir de forma progressiva deformidades
de tecidos ao redor do osso.
Esse processo de manipulação e modelagem do osso em cicatrização chama-se alongamento ósseo.
Por meio dessa técnica, a correção de deformidades ortopédicas, discrepância de comprimento ósseo e
tratamento de infecções ósseas são realizadas com altos índices de sucesso e resolução.
O fixador externo circular idealizado pelo Dr. Ilizarov até hoje se mantém atual, com algumas versões
mais modernas.
Existem ainda outros tipos de fixadores externos, como os monolaterais, que têm uma configuração
mais enxuta.
Os fixadores circulares e monolaterais, cada um com sua exigência técnica e indicação, são utilizados para
executar os mesmos princípios do alongamento ósseo e tratar diversas deformidades ortopédicas, como fraturas,
deformidades ósseas pós-trauma, deformidades congênitas e tumorais, discrepância de comprimentos, infecção
ósseas (osteomielites) e deformidades combinadas ósseas e de partes moles.
Esse método amplia de forma considerável as opções de tratamento das diversas e variadas patologias
ortopédicas e traumáticas.

Braquimetatarsia
(4º metatarso do
pé encurtado)
alongamento em 30
dias e retirada do
aparelho após 60
dias. Três meses de
tratamento

• Ortopedia e Traumatologia
• Reconstrução e Alongamento Ósseo
• Cirurgia da Mão e Microcirurgia

Genu Valgo bilateral
(joelhos olham para
dentro) às custas de
deformidades em
tíbias e fêmures.
Correção com
osteotomias.
Alinhamento mecânico
adequado após
tratamento

AGENDE UMA
CONSULTA!

Deformidade
rotacional e
angular (em
valgo/ joelho
para dentro).
Correção com
fixador externo

(45) 2031-0074

Atendimento em Marechal Cândido Rondon:
Sempre Vida - Centro de Especialidades
Rua Rio de Janeiro, nº 10 - Centro - sortopedia@gmail.com

Aparelho autoligado:
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mais rápido e menos dolorido

ALTERNATIVA PARA QUEM PRECISA DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO, APARELHO
AUTOLIGADO TEM TRATAMENTO CERCA DE 30% MAIS RÁPIDO, É MAIS
HIGIÊNICO E, PARA QUEM JÁ UTILIZOU, MOSTROU-SE SER MENOS DOLORIDO

A
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ulg

primeira dúvida quando surge a necessidade de um tratamento
ortodôntico é sobre qual aparelho dentário deverá ser usado.
Essa é uma das situações que deve ser discutida com um ortodontista para que a melhor solução seja encontrada. “Cada paciente tem
suas peculiaridades, cada caso é um caso específico e o tratamento varia de
uma pessoa para outra”, menciona o odontologista Diego Civiero Rodio.
Com tempo de resposta do tratamento 30% mais rápido, o aparelho
autoligado, no entanto, tem chamado cada vez mais atenção de pacientes
que precisam utilizar aparelhos ortodônticos, tendo em vista a redução do
período de tratamento em comparação ao modelo tradicional. “De maneira
geral, o aparelho ortodôntico convencional é composto pelos brackets, que
é a peça que vai colada ao dente, pelo fio ou pelo arco ortodôntico e pelas
famosas borrachinhas coloridas que ligam o fio ao brackt para realizar a
movimentação dentária”, explica. “Já no aparelho autoligado, os próprios
brackets possuem uma estrutura, uma pequena tampa metálica, que
prende o arco ortodôntico a ela, dispensando as borrachinhas”, detalha.
A experiência compartilhada por quem já usou o aparelho, comenta o
especialista, também mostra que o aparelho autoligado pode ser menos
dolorido do que o convencional.

MAIS VANTAGENS

Nos aparelhos ortodônticos tradicionais, Rodio diz que o paciente
normalmente precisa ir ao consultório do dentista a cada 30 dias para
realizar a manutenção. “Aqui na clínica não existe um valor fixo para o
tratamento, pois cada paciente passa por uma avaliação individual e possui
um tratamento exclusivo”, ressalta. “Se nós colocássemos um mesmo valor
para todos os pacientes, que têm diferentes problemas e o tratamento é
feito de forma específica para cada um, não haveria critério para efetivar
um tratamento mais longo ou mais curto, por isso não existe um valor fixo
e sim de tratamento completo”, ressalta.
No aparelho ortodôntico convencional, o odontologista comenta que
os elásticos utilizados para prender o bracket ao fio, com o passar dos dias,
perdem sua força, ganhando mais elasticidade, e, desta forma, o atrito,
além de ser menor, também deixa de ser contínuo. As ligaduras elásticas
se desgastam após alguns dias, fazendo com que a tensão se perca. No
sistema autoligado essa tensão se mantém contínua e por isso os dentes

Odontologista Diego Civiero Rodio (CRO-PR 21.747):
“Aqui na clínica não existe um valor fixo para o
tratamento, pois cada paciente passa por uma
avaliação individual e possui um tratamento exclusivo”
se movimentam de forma mais constante e suave. “Isso porque
os fios que puxam os dentes desalinhados tendem a querer sair
do bracket. Já no autoligado, que não tem o elástico, o aparelho
se mantém ativo durante todo o período que o fio estiver ativo
dentro do bracket, permitindo que a vinda dos pacientes na
clínica seja mais espaçada”, expõe, acrescentando que, apesar
de os intervalos serem maiores do que 30 dias, as visitas ao ortodontista são frequentes para o acompanhamento do dentista
ao tratamento. “No aparelho convencional, os elásticos também
retêm saliva com o passar dos dias, ficam porosos e retêm restos
de alimentos, de forma que podem acumular bactérias e gerar
cáries, tártaro e mau hálito. Neste sentido, o aparelho autoligado
também tem vantagem na questão da higiene bucal”, compara.
No aparelho autoligado, Rodio pontua que há uma redução
significativa da força exigida para movimentação dentária e
mais conforto, pois as peças dos brackets são mais delicadas,
o que evita machucados e ferimentos na boca. “Este aparelho
também pode evitar extrações de dentes permanentes, pois
possibilita uma maior expansão do arco, sendo a mecânica mais
biocompatível”, conclui.

Reprodução/Internet
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Doença
silenciosa

Exames previnem a osteoporose e
evitam identificação somente após
sua manifestação mais grave

Seu corpo fala

Dicas para exercícios físicos
Será que hoje vamos sair da preguiça? Parece
que, sim! Estamos nos preparando para o exercício. A fisioterapeuta Lana Brandl, recomenda as
seguintes ações ao realizar as atividades físicas:

Foto

s: D

ivulg

ação

• Minutos depois: vamos lá, estamos animados, mandando mais sangue
para os músculos e usando os nutrientes para nos manter em movimento.
Já estamos melhorando a circulação.
Continue!
• Após 30 minutos: já aumentamos o ritmo da respiração e do
coração. Sei que parecemos bem cansados, é hora do nosso “psicológico” agir dizendo que conseguimos mais um pouco, não desista!
• Após uma hora: vamos descansar! Os hormônios e substâncias responsáveis pela queima de gordura e a limpeza de artérias
estão agindo, nos deixando mais saudáveis e com a sensação de dever
cumprido. Precisamos repor os nutrientes com uma boa alimentação.
• Uma hora e 30 depois: oba, hoje fomos alimentados de

maneira adequada: água, proteínas e bons carboidratos. Não é que
as recomendações profissionais foram ouvidas com sucesso?

• À noite: nosso sono será mais restaurador, pois fizemos tudo

certo.

• Dia seguinte: procure um fisioterapeuta para evitar dores
desnecessárias e fique livre de lesões
O corpo, mesmo com suas limitações, merece cuidados.

Viva melhor!

A osteoporose raramente apresenta sintomas, portanto, é considerada uma doença
silenciosa. Em vista disso, as fraturas ósseas,
consequência mais grave da doença, costumam
acontecer antes mesmo do diagnóstico.
De acordo com o médico ortopedista Cristiano
Bortolletto, “por causa
dessa peculiaridade, é
fundamental o diagnóstico precoce da doença,
que é realizado pela medida da densidade óssea,
através do exame chamado
densitometria óssea”.
Segundo ele, o procedimento
é indicado para todas as mulheres a partir de
65 anos e para homens com 70 anos ou mais.
“Mulheres na menopausa e homens com mais de
50 anos, que possuam fatores de risco, pessoas
magras e pequenas, os fumantes, história de
fraturas na família, utilização de corticoides por
longo tempo e aquelas que já tiveram fraturas na
idade adulta devem realizar o exame”, salienta.
Estima-se que no Brasil dez milhões de
pessoas sofram de osteoporose e uma a cada
quatro mulheres com mais de 50 anos desenvolva a doença.
Por ano, ocorrem no país cerca de 2,4 milhões
de fraturas potencializadas pela osteoporose e
aproximadamente 200 mil pessoas morrem em
decorrência destas fraturas.

Procure seu médico e faça
o exame. Osteoporose tem
prevenção e tratamento.
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50 anos dedicados

A

à saúde

trajetória do Laboratório
Unilab de análises clínicas
se funde com a história do
município de Marechal
Cândido Rondon, afinal, no último dia
12 o grupo Unilab comemorou 50 anos
de fundação.
Um caminho galgado no olhar sereno
e humanizado de seu fundador, o doutor
Edgar Netzel, falecido no dia 06 de agosto de
2018, após perder a batalha contra o câncer.
O doutor Edgar se foi, mas deixou um
legado de dedicação, profissionalismo e

empatia, adjetivos que refletem no atendimento primoroso e comprometido de todos
os colaboradores do Unilab.
A história de pioneirismo de Edgar Netzel começou a ser escrita em 12 de outubro
de 1970, quando ele abriu o Laboratório
de Análises Clínicas Netzel, localizado na
Avenida Rio Grande do Sul, onde permaneceu até 1987. No mesmo ano em que o
laboratório mudou para a sede própria,
localizada na Rua Cabral 919, próximo ao
Hospital Rondon, instituição com quem
possui uma longínqua parceria na execução

Ponto Avançado de Coleta na Avenida Maripá, 1485,
é mais uma opção de atendimento aos clientes

Laboratório
Unilab
comemora
cinquentenário
com novo
investimento

de exames de rotina e de urgência.

INVESTIMENTO

Com o olhar voltado ao futuro, porém
sem esquecer o passado, o grupo Unilab,
representado pelos proprietários, Clair
Laize Netzel e Christian e Laize Cristine
Netzel, adquiriu recentemente o Laboratório Neolab, com mais de 40 anos de
atuação em Toledo.
A administradora do Unilab, Ruthinea
Andrioli da Cunha, explica que a estrutura no município vizinho conta com uma
unidade anexa ao Hospital Bom Jesus e
um Ponto Avançado de Coleta situado na
Rua Santos Dumont para atendimento de
toda a população. “Será um desafio muito
grande porque o Bom Jesus atende todos
os 18 municípios da 20ª Regional”, ressalta
Ruthinea.
Segundo ela, o objetivo é levar para o
Neolab o atendimento característico do
Unilab. “Queremos padronizar o atendimento e manter a credibilidade do Neolab
conquistada ao longo de sua existência,
aliada à qualidade e à confiabilidade dos
exames realizados pelo grupo Unilab”,
destaca.
A comemoração do cinquentenário
e o novo investimento são um marco na
história do Unilab e a prova de que toda
a dedicação de seu fundador, o doutor
Edgar, não foi em vão. “Tenho certeza que
lá no céu o doutor Edgar está muito feliz
e orgulhoso”, enaltece Ruthinea.

ATENDIMENTO

Para atender toda a demanda de exames, o Unilab ampliou o horário de

Administradora do Laboratório Unilab,
Ruthinea Andrioli da Cunha: “Nossos
colaboradores sentem amor pelo que fazem,
se preocupam com o bem-estar do cliente
e com a agilidade no atendimento”
atendimento, expõe a administradora do laboratório. “Atualmente
nossos bioquímicos se revezam
em jornadas, disponibilizando
serviços 24 horas por dia, para
atender hospitais e unidades de
pronto atendimento de Marechal
Cândido Rondon e municípios
vizinhos, que também utilizam
deste serviço”, menciona Ruthinea.
O horário de atendimento tanto
na unidade matriz localizada na
Rua Cabral quanto no Posto Avançado de Coleta da Avenida Maripá
é das 06h30 às 18h30.

Posto Avançado de
Coleta do Laboratório
Neolab, em Toledo,
localizado na Rua
Santos Dumont, 2170,
sala 01

EFEITOS DA PANDEMIA

A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina das pessoas,
sendo que mudanças se mostraram
necessárias para seguir adiante.
Para adaptar-se a esta nova realidade, o Unilab implantou os serviços de coletas a domicílio, coletas
drive in, coletas empresariais e
coletas pré-agendadas. “Precisamos nos reinventar na área de
análises clínicas para proteger os
pacientes e nossa equipe deste
vírus”, salienta a administradora
do laboratório.

Fotos: Sandro Mesquita
Divulgação
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Sede do Laboratório Unilab de
análises clínicas, localizado na Rua
Cabral, 919, em Marechal Rondon

Tratamento mais perto de casa
Parceria entre Sempre Vida e Clínica Caonc agiliza
tratamento de pacientes com câncer

C

om o objetivo de expandir e
potencializar o atendimento
para tratamento oncológico na
região, a Operadora de Plano Saúde Sempre Vida, de Marechal Cândido Rondon,
firmou no ano passado mais uma parceria, desta vez com a Clínica Avançada de
Oncologia do Oeste do Paraná (Caonc),
localizada no município de Toledo.
Graças à iniciativa, pacientes de Marechal Rondon e da microrregião, que antes
precisavam se deslocar até Cascavel para

Gerente da Regulação e Contas
Médicas do Sempre Vida, Maria Tereza
Wissmann Kohler: “Estamos satisfeitos
com a oportunidade de firmar mais esta
parceria, que é de extrema relevância
para nossos beneficiários”

realizar tratamento, agora, podem receber
atendimento mais perto de casa. “A nossa
clínica veio para somar e trazer a mesma
tranquilidade que os pacientes encontrariam em centros maiores”, destaca o
sócio-proprietário da Caonc, cirurgião
oncológico Marco Aurélio Nisiide.
A Caonc possui estrutura para realizar
uma série de procedimentos oncológicos,
inclusive quimioterapia. A equipe é composta por dois cirurgiões oncológicos, um
oncologista clínico e uma hemato oncologista, especialista em doenças sanguíneas.
“Inclusive pacientes com doenças não
relacionadas ao câncer, como anemia, por
exemplo, também são atendidos por esta
profissional”, expõe Nisiide.
De acordo com a gerente da Regulação e Contas Médicas do Sempre Vida,
Maria Tereza Wissmann Kohler, o anseio
em oferecer acolhimento e cuidado especializado aos beneficiários fez com que a
operadora buscasse a parceria. “A clínica
oferece serviço de tratamento do câncer
da mais alta qualidade, especializado e
humanizado”, enaltece.
Maria Tereza conta que a equipe possui
profissionais extremamente qualificados e
com credibilidade no atendimento e aplicação dos tratamentos. “Desde a recepção,
equipe de enfermagem e o corpo clínico
oferecem um tratamento imprescindível
para a melhora do paciente”, pontua.

Sócio-proprietário da Caonc, cirurgião
oncológico Marco Aurélio Nisiide: “Além
da qualidade dos tratamentos, a nossa
clínica oferece horários personalizados,
o que dinamizam o atendimento”

A IMPORTÂNCIA
DA PREVENÇÃO

Em pleno outubro, mês da campanha “Outubro Rosa” - de conscientização sobre a importância da prevenção
e do diagnóstico precoce do câncer de
mama e de colo do útero -, o cirurgião
oncológico Marco Aurélio Nisiide
destaca o trabalho desenvolvido pelo
Sempre Vida, que visa alertar seus
beneficiários sobre o assunto. “Todo
programa de prevenção é importante,
especialmente os oncológico porque
quando se descobre a doença no
estágio inicial as chances de cura aumentam consideravelmente”, enfatiza.

Fotos: Divulgação
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Mudança de hábitos

na pandemia
asta refletir para perceber o quão difícil é mudar
os velhos hábitos, muitos deles ensinados pelos
pais ainda na infância e que são cultivados até
hoje. A maioria bons e saudáveis, outros nem tanto, mas
o fato é que qualquer mudança é sempre encarada com
desconfiança, desculpas e empecilhos.
A pandemia do novo coronavírus trouxe consigo tempos
de profunda transformação e necessárias mudanças e exige
de todos reflexão e atitude. Apresenta a complexa tarefa de
mudar, deixar de fazer coisas comuns do dia a dia; só não
se imaginava que muitas delas fariam tanta falta.
O isolamento social e outras medidas de prevenção à
doença impossibilitam as confraternizações com os amigos,
um simples aperto de mão ou um abraço, atitudes que
fazem parte da vida em sociedade.
Segundo a psicóloga Mariana Herdt, mudar estes costumes é difícil devido à carga emocional que estas atitudes
representam e por serem inerentes aos seres humanos.

“Muitas vezes
as dificuldades
aparecem porPsicóloga Mariana
que não existe
Herdt: “No processo
motivação ou
de mudança é
a compreenimportante olhar
são de que a
para a rotina
mudança é um
familiar. Entender
processo, ela
que ela não precisa
não ocorre do
ser igual à de todo
dia pra noite”,
mundo, precisa
pontua.
apenas ser boa para
Ela diz que
a família”
a pandemia
trouxe emoções negativas, o que prejudica a compreensão da importância em criar novos
hábitos. “A gente se prende muito ao passado, muito com o que a gente faria, e
visualiza como perda e não como mudança para melhorar”, enaltece Mariana.
Fotos:Arquivo pessoal

B

Emoções negativas prejudicam a compreensão da importância em criar novos
costumes. Ausência daquilo que era parte cotidiano reflete na saúde física e mental

CORPO E MENTE

Médico
rondonense
Fernando Wild:
“Ter uma vida
saudável, carregar
pouco peso no
coração e no
próprio corpo é um
dos segredos, afinal,
saúde é o bem-estar
físico e mental”

Além de refletir na saúde psicológica, as mudanças de comportamento e
a ausência daquilo que era cotidiano refletem na saúde física, afinal, corpo e
mente estão interligados.
O médico Fernando Wild comenta que as doenças psicossomáticas, ou
seja, aquelas causadas por problemas emocionais, se acentuaram durante a
pandemia.
Para ele, tal crescimento pode estar associado ao medo das pessoas, por
ser uma doença pouco conhecida. “Se trata de algo novo, tem um curso
desconhecido, tem a sintomatologia desconhecida e as informações que são
passadas assustam”, considera.
Wild explica que no processo de diagnóstico a primeira preocupação é em
relação ao que de mais grave poderia acontecer ao paciente. “Se for descartada
a causa orgânica, se encaminha para a causa psicogênica. Mas nunca se pode
inverter, pensar num quadro como sendo psicossomático e deixar de fazer a
investigação do quadro orgânico”, frisa.

O APRENDIZADO

O lado positivo nas mudanças de postura e costumes, como o uso de máscaras e do álcool gel, pode ser visto no comércio rondonense, com a prática
das exigências sanitárias de prevenção à doença.
Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal
Cândido Rondon (Acimacar), Ricardo Leites de Oliveira, muitos destes
hábitos comportamentais devem permanecer após a pandemia. “A questão
da higienização dos ambientes e o controle de fluxo de pessoas dentro das
empresas deverá ser algo rotineiro”, prevê.
Para ele, muitas dessas mudanças devem se tornar costume, pois são
benéficas para a empresa, para a saúde dos consumidores, colaboradores e
para a população em geral. “Não é só a Covid-19 que pode ser controlada
com essas medidas, mas diversas outras doenças”, enfatiza.
Em vista disso, não importa o momento ou a circunstância, lembre-se
que são nas adversidades da vida que é possível enxergar a necessidade
de mudança, portanto, pense nisso, compreenda, mude, por você, pela sua
família e pelo próximo.

Presidente
da Acimacar,
Ricardo Leites
de Oliveira:
“As empresas
adotarão muitas
destas medidas de
prevenção à doença
mesmo quando a
pandemia acabar”

O novo
endereço
da saúde
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indiscutível que o exercício físico,
aliado à alimentação saudável, são
imprescindíveis para a qualidade de
vida, e isso ficou ainda mais evidente durante
a pandemia do coronavírus, uma vez que pessoas com bom condicionamento físico são mais
resistentes à doença.
Com o objetivo de oferecer mais conforto e
garantir a seus clientes condições perfeitas para
a realização das atividades físicas, recentemente,
a Academia Elite Fitness mudou suas instalações
para um espaço mais amplo, localizado na Rua
Sete de Setembro, em frente à Praça Willy Barth,
em Marechal Cândido Rondon.

EQUIPAMENTOS

Antes de mudar para o novo endereço, a Academia Elite Fitness investiu em novos e modernos
aparelhos, conta o sócio-proprietário Fabiano
Krutli. “Temos equipamentos de musculação
de última geração, que respeitam a biomecânica
humana, bem como vários aparelhos da linha de
cardiovasculares, como bicicletas ergométricas,
esteiras e simulador de caminhada”, ressalta.
A profissional de Educação Física e sóciaproprietária da Academia Elite Fitness, Anne
Saccardo, explica que os equipamentos oferecem
treinos adequados tanto para pessoas mais experientes quanto para os iniciantes. “Os alunos
conseguem realizar o movimento certinho para

não se machucar, e isso é algo que zelamos
muito”, destaca.
Segundo Krutli, o sentimento é de satisfação
em poder atender os clientes no novo espaço.
“Um ambiente preparado para receber as
pessoas com segurança e respeitando todas as
medidas de prevenção estipuladas no decreto
municipal”, enfatiza.

CONDICIONAMENTO
FÍSICO E MENTAL

A preocupação com a saúde durante a pandemia levou mais pessoas para as academias,
muitas delas em busca de um melhor condicionamento físico, no entanto, os exercícios proporcionam também o fortalecimento psicológico em
tempos tão difíceis.
“Muitos clientes falam que já não aguentavam mais ficar sem a academia, estavam ficando
estressados, quase em depressão. Aqui acaba
sendo uma terapia, as pessoas fogem do mundo
e esquecem os problemas”, afirma Anne.
Ela diz que assim que as atividades nas
academias foram liberadas, após a suspensão
por causa das medidas de prevenção à Covid-19,
houve crescimento no número de novos alunos
no espaço. “Quanto maior a imunidade, menor
chance a pessoa tem de contrair qualquer tipo
de doença”, ressalta a educadora física.

Fotos: Sandro Mesquita

Academia Elite Fitness investe em
um espaço maior e mais moderno
para atender seus clientes

MEDIDAS DE
PREVENÇÃO À COVID

As medidas sanitárias de prevenção ao
coronavírus, como tapete sanitizante, álcool gel
e o uso das máscaras são seguidas à risca na
Academia Elite Fittness.
Conforme Anne, os cuidados são fundamentais para garantir a segurança dos alunos
e colaboradores e não é permitida a entrada de
pessoas no local sem a máscara de proteção.
“Instruímos os alunos a usar a máscara e a higienizar os equipamentos assim que terminam
o exercício”, expõe.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O horário de funcionamento da Academia
Elite Fitness é de segunda a sexta, das 06 às 10
horas, com reabertura às 15 horas e fechamento
à meia-noite. Aos sábados o horário é das 14 às
17 horas.

CANAIS DE INFORMAÇÃO

Informações podem ser obtidas
no perfil:
Facebook: Academia Elite Fitness
Instagram: @elitefitmcr
E-mail: elitefitmcr@hotmail.com
Whatsapp (45) 99923-3898
O endereço da Academia Elite
Fitness é a Rua Sete de Setembro,
1275, em frente à Praça Willy Barth, no
centro de Marechal Cândido Rondon.

Sócia-proprietária da Academia
Elite Fitness, Anne Saccardo: “A
prática de exercícios físicos não é
bom apenas para a estética, é muito
importante para a saúde”

Sócio-proprietário da Academia
Elite Fitness, Fabiano Krutli: “Nossos
equipamentos são de primeira linha,
o que proporciona um treinamento
agradável aos alunos”
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Alongamento
Estratégia para diminuir em 60 % o tempo de uso do fixador externo

A técnica de alongamento ósseo
consiste em três fases, conforme explica
o ortopedista Claus Dietrich Seyboth,
especializado em Ortopedia e Traumatologia, Reconstrução e Alongamento
Ósseo e Cirurgia da Mão e Microcirurgia:
1.
Latência: após “corte” no osso,
aguardar processo de cicatrização inicial
de 10-15 dias para iniciar alongamento.
Corresponde a 5% do tempo de tratamento.
2.
Alongamento ósseo: fase em
que os ajustes no aparelho são orientados para que ocorra um afastamento
entre os segmentos ósseos e que o osso
REGENERADO apareça. Corresponde
entre 25% e 35% do tempo de tratamento

do alongamento ósseo.
3.
Remodelação do osso regenerado/consolidação óssea: após
alongamento completo, precisa manter
estabilizado, SEM ajustes para que a
“nuvem óssea” tenha estímulo de carga
progressiva e venha a consolidar, tornando-se osso novo estável. Corresponde a
60% do tempo de tratamento do alongamento ósseo.
Na fase 03, quando o alongamento
sob haste é realizado, retira-se o fixador e a haste permanece, garantindo a
estabilidade necessária durante a fase
mais longa de consolidação. Portanto,
o uso do fixador externo é muito mais
curto, tornando todo o tratamento mais
confortável ao paciente.
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micro-organismos que se proliferam no filtro sujo são liberados no
ar durante o uso.
Ele revela que além de danos nos
veículos, a falta de manutenção do
ar-condicionado acarreta prejuízo
financeiro ao proprietário do veículo e ao meio ambiente. “A natureza
e seu bolso também agradecem que
o filtro do ar-condicionado seja
limpo com regularidade, pois isso
não vai aumentar o consumo de
combustível”, afirma o empresário.
De acordo com Sabka, a limpeza
periódica prolonga a vida útil do
equipamento. A manutenção
correta evita danos no compressor e reduz gastos com
troca de peças”, enaltece.
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manutenção periódica
do ar-condicionado veicular evita doenças e é
benéfica ao meio ambiente.
A não manutenção/limpeza do
ar-condicionado pode acarretar
risco de infecção e agravar o estado
de saúde de pessoas com rinite e
outras doenças respiratórias, de
acordo com profissionais da área.
Segundo o sócio-proprietário da
Auto Elétrica João, Gainor Sabka,
a limpeza do equipamento deve
ser feita a cada seis meses ou 15
mil quilômetros. “Dentro desse
período, o seu ar-condicionado
deve passar por, pelo menos, uma
limpeza e revisão”, explica Sabka.
Caso a limpeza não seja feita,

dentro e fora
do veículo

ATENÇÃO

Quem tem o costume de estacionar o veículo
debaixo de árvores com folhas e hastes pequenas
deve ter um cuidado ainda maior com o sistema
de ar-condicionado e especialmente com o filtro,
pois, conforme foto ao lado, as folhas e hastes
enchem o filtro e prejudicam todo o sistema.

A saúde vinda da natureza
A

PRODUTOS NATURAIS AUXILIAM NA QUALIDADE DE VIDA

Arquivo
pessoal

pandemia do novo coronavírus exige das pessoas
mudanças de hábitos relacionadas ao
convívio, principalmente por conta do
distanciamento social. Essa alteração
no comportamento e na rotina da
população pode provocar sintomas
ou doenças como depressão, ansiedade e estresse, problemas que têm
aumentado consideravelmente entre
a população.
Empresário do segmento de produtos naturais, André Reuter destaca
a necessidade de um tratamento não

agressivo e natural. “Isso se tornou
importantíssimo em tempos de pandemia, e por conta disso, a procura
por óleos essenciais tem aumentado”,
comenta.
Segundo Reuter, através dos compostos químicos extraídos diretamente
das mais variadas plantas é possível
atenuar todos estes sintomas de uma
forma 100% natural. “Cada óleo possui seus compostos e peculiaridades
e se usados da maneira correta, com o
passar do tempo, resultam em uma melhora na qualidade de vida”, ressalta.
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Alimentação saudável é

sinônimo de saúde

É

Bistrô Maça Verde investe em reforma e ampliação para
atendimento a clientes

sabido que o consumo
de alimentos saudáveis, aliado à prática
regular de atividade física, é fundamental para quem deseja ter
boa saúde e, consequentemente,
uma melhor qualidade de vida.
Oferecer uma gastronomia saudável e conhecimento
profissional, sempre foram os
principais objetivos da proprietária do Bistrô Maça Verde e
nutricionista Simone Giese, que
há cerca de oito anos ingressou
no segmento.
Simone conta que a ideia de
implantar o Bistrô Maça Verde
surgiu após alguns pacientes
se queixarem da dificuldade
em encontrar os alimentos que
eram recomendados por ela no
tratamento nutricional. “Se eles
fossem almoçar em restaurante
normalmente não encontravam
aquilo que eu prescrevia”,
expõe.

REFORMA E AMPLIAÇÃO

Proprietária do Bistrô Maça Verde,
nutricionista Simone Giese: “Aqui
o cliente encontra um ambiente
confortável, alimentos saudáveis e
um atendimento de qualidade”

Com o intuito de dispor um
ambiente ainda mais confortável
aos clientes, o Bistrô Maça Verde
passou recentemente por reforma e
ampliação. A obra aumentou a capacidade de público em cerca de 60%.
“Conseguimos ampliar a estrutura
para atender 80 pessoas com total
conforto”, menciona Simone.
Um novo espaço com dois pisos
foi construído com estruturas em ferro
aparente, o que mescla o aspecto retrô
do bistrô com um ar de modernidade.
“Deixamos a imagem legal de casa
antiga, com essa nova estrutura que
remete a algo moderno”, comenta a
empresária.
Além do atendimento diário no
Bistrô Maça Verde, o novo espaço
possibilita a realização de eventos,
casamentos, jantares e confraternizações.

CARDÁPIO

O cardápio variado do Bistrô
Maça Verde atende café da manhã,
almoço e jantar e conta também com
pratos, sucos e lanches para pessoas
intolerantes a glúten, lactose e alérgicos a outros tipos de ingredientes.
“Trabalhamos a alimentação de
uma forma geral, não só para um
público específico, e sim para a toda
a família”, ressalta.
Simone conta que os produtos
usados para fazer os alimentos são
de ótima qualidade e as refeições são
produzidas de forma personalizada,
de acordo com a necessidade de cada
cliente. “Desde pessoas em dietas
para emagrecimento, diabéticos,
hipertensos, problemas de colesterol
ou triglicerídio alterado e até mesmo
pessoas em tratamento de câncer”,
enaltece.

Fotos: Divulgação
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ATENDIMENTO

Além do atendimento ao público no
espaço, localizado na Rua São Paulo, 271,
no centro de Marechal Cândido Rondon,
o Bistrô Maça Verde oferece o serviço de
entrega de refeições. Os pedidos podem
ser feitos pelos telefones (45) 2031-0199
ou pelo WhatsApp 9993-4361.
O atendimento é de segunda a
sexta-feira, no entanto, a proprietária
Simone Giese informa que em breve o
espaço deve abrir também aos fins de
semana. “Até o final do ano teremos
um trabalho diferenciado de almoço
aos sábados”, revela.
Outra novidade que deve ser implantada no Bistrô Maça Verde é o serviço
de cafeteria. “Além do atendimento
tradicional do bistrô, introduziremos
o serviço de Bistrô Café no espaço”,
destaca Simone.

Exercícios
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em casa para crianças e idosos
Atividade física traz benefícios para a saúde física e mental

Quem aprendeu desde a infância sobre a necessidade de praticar algum tipo de atividade física com
certeza envelhecerá de uma forma mais saudável, e isso
refletirá em uma melhor qualidade de vida.
Segundo a OMS, para pessoas com mais de 60 anos
o indicado em muitos casos é a prática semanal de 300
minutos de atividades moderadas.
O fisioterapeuta Fabiano Lamb dá algumas dicas
para as pessoas que já chegaram aos 60 anos.
Segundo ele, existem alguns exercícios básicos
que não necessitam de material especial para serem
realizados e que auxiliam
de forma eficaz o condicionamento físico dos
idosos.
São eles: agachamento segurando em
uma cadeira, flexão do
braço com um peso na
mão, levantar os braços
para cima com o mesmo
P
objeto e deitar em um
O
/
o
uiv
Arq
carpete puxando as
pernas contra o
peito, repetindo
cinco vezes e
alternado três
vezes.

abemos que as atividades físicas
fazem muito bem para o corpo e a
mente. Além da saúde mental e corporal,
elas trazem muitos outros benefícios, como
fazer novos amigos ou ter uma noite de sono
melhor. Com isso, possibilitam melhorar a
qualidade de vida.
Uma dessas atividades é o ciclismo,
que vive uma fase de ascensão mundial.
Cada vez vemos mais ciclistas pedalando,
seja nas cidades ou no interior, onde ainda
é possível contemplar as belas paisagens.
Em época de pandemia, o ciclismo foi
umas das primeiras atividades esportivas
que voltou a ser praticada por ser realizada
ao ar livre. Talvez por isso teve tanto crescimento ao redor do mundo.
Em grandes centros os governos incentivaram o uso da bicicleta como meio
de locomoção para evitar aglomerações
em transporte público, por exemplo. Em
alguns países da Europa a população recebeu incentivo financeiro para comprar
uma bike nova ou para consertar a usada.
Na região Oeste do Paraná o crescimento também é visível. Cada vez mais há
novos adeptos do pedal. Pedalar é umas das

atividades físicas mais democráticas, pois
não depende de ninguém, apenas do ciclista.
O pedal alivia o estresse e estimula
a produção de endorfina, substância
responsável pela sensação de bem-estar.
Além disso, aliado a uma dieta equilibrada,
auxilia na perda de peso e em uma noite
de sono melhor.
O ciclismo é perfeito para promover o
bem-estar, pois é um esporte saudável, leve
e indicado para todas as idades.

P

MELHOR IDADE EM ATIVIDADE
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De um a três anos, as crianças podem interagir
com bolas, cordas e brinquedos interativos para que,
assim, possam explorar novos movimentos e novas
experiências.
Entre quatro e oito anos, as atividades já são mais
variadas, como pista com obstáculos e circuitos, oportunizando que as crianças possam correr, pular e saltitar.

ADEPTOS DO CICLISMO ESTÃO NO CAMINHO CERTO PARA A FELICIDADE

uiv

EXERCÍCIOS PARA OS PEQUENOS

Pedalar pra ser feliz

Arq

É

comum escutar pais surpresos com a facilidade
que as crianças aprendem, e muitas vezes
são elas que ensinam os pais, principalmente
quando o assunto é tecnologia.
Essa rapidez em aprender, aliada ao incentivo dos
pais, deve valer também para desenvolver nos pequenos
o hábito de praticar atividades físicas.
Para o fisioterapeuta Fabiano Lamb, é imprescindível ensinar desde cedo para as crianças o quão importante são os exercícios físicos. “O primeiro passo é
observar as atividades indicadas para cada faixa etária,
já que cada idade pode receber estímulos diferentes”,
comenta.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda
que crianças de três a quatro anos devem ter aproximadamente 180 minutos de atividades físicas diversas por
dia. Já crianças de quatro a oito anos devem ter cerca
de 60 minutos de exercícios por dia.

Bike: a paixão dos rondonenses
O proprietário da Refran Bykes, de Marechal Cândido Rondon, Rafael Schroeder,
aponta outros benefícios que a “queridinha” dos rondonenses e coadjuvante na busca pela
felicidade pode oferecer:
1. Pedal e dieta equilibrada podem auxiliar na perda de peso e na redução da gordura
corporal. Pedalar por uma hora em ritmo moderado pode queimar 400 ou até 500 quilocalorias.
2. Alivia o estresse. Pedalar pode estimular a produção de endorfina, uma substância
responsável pela sensação de bem-estar.
3. Você vai dormir melhor. Pesquisas indicam que três pedaladas de meia hora na semana
podem ajudar quem sofre de insônia.
4. Você vai ficar menos doente. O ciclismo moderado deixa as células do sistema imunológico mais ativas e prontas para lutar contra infecções.
5. Melhore seu orçamento. Custos para manter uma bike rodando são baixos, e pedalar
não exige habilitações nem documentos pela bicicleta.
6. O planeta agradece. A quantidade de carbono que você produz ao pedalar é tão baixa
que não chega a ser poluente.
7. Tenha seu próprio estilo. Andar de bicicleta agora é estilo, e existem vários. Identifique-se com uma tribo!
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EPIs:

questão de saúde
no trabalho

E

quipamento de Proteção Individual, mais
conhecido como EPI, muitas empresas
possuem e, em algumas vezes, existe a
resistência do seu uso. Os EPI’s possuem normas
regulamentadas (NR-6) do Ministério da Economia
(antes era do Ministério do Trabalho), as quais preveem obrigações para as empresas, que precisam
seguir, e obrigações para os trabalhadores, que
precisam cumprir.
“Sabemos que os EPI’s protegem contra acidentes de trabalho, que acontece logo após um ato
inseguro. Mas é preciso dizer também que os EPI’s
protegem contra doença do trabalho, e que muitas
vezes não estão provando danos significativos na
saúde do trabalhador naquele momento, porém a
médio e longo prazo, certamente provocará algum
dano”, ressalta o técnico em Segurança no Trabalho
e tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos,
Wangles Spies.
Para o profissional, é preciso redobrar a atenção
e se conscientizar sobre o uso dos EPI’s quando se
está exposto a riscos no ambiente de trabalho, que
podem desencadear uma doença, que, muitas vezes,
pode ser silenciosa e que são descobertas apenas

quando já está em um estado mais avançado, retardando, assim, o início do tratamento e até mesmo
tornando mais difícil a recuperação do trabalhador.
Os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho
podem serem previsíveis. E uma das maneiras de
prevenção é o uso do EPI.
Conforme Spies, tanto o trabalhador quanto o
empregador podem sofrer punições pelo descumprimento das normas de segurança no que diz ao
uso dos EPI’s. “A mais grave ao trabalhador é que
ele pode ter seu contrato de trabalho rescindido
por um descumprimento das normas de segurança
da empresa, que, por sua vez, só está querendo
proteger a saúde de seus trabalhadores”, enaltece,
acrescentando: “Muitas vezes ouço nos treinamentos relatos de trabalhadores que queriam poder
voltar no tempo para mudar o conceito que tinham
sobre o EPI. As pessoas não acreditam que algo
pode acontecer com ela, só com os outros ou nas
outras empresas. Devemos estar protegidos quando
ainda temos saúde. Devemos ter o conceito de ser
preventivo e não corretivo”.
O EPI elimina os danos à saúde diante de um
acidente ou doença.
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Meias de compressão: para que servem e quando usar
João Livi/OP

Empresário Fábio Finkler: “O ideal
é colocar a meia de compressão ao
levantar, pela manhã”

A meia medicinal, conhecida também
como meia de compressão, como o próprio
nome já diz faz a compressão maior no tornozelo, por ser onde ocorre o retorno venoso,
decrescendo no sentido da coxa. Tem como
objetivo principal diminuir as possibilidades
de doenças venosas, ou problemas de circulação sanguínea. Ela serve para melhorar a
circulação e prevenir o surgimento de varizes.
De acordo com o empresário no segmento
de produtos ortopédicos, Fábio Finkler, a
meia deve ser colocada pela manhã, quando
a pessoa levanta, enquanto não há inchaço
nas pernas, e retirada ao final do dia. “Não é
recomendado dormir com as meias de média
e alta compressão”, pontua
As referidas meias são classificadas em
diversos tamanhos: as de 3/4 que vão até o
joelho, as 7/8 vão até a coxa, as tipo calça e
a meia-calça para gestante. Dentro destes
tamanhos também são classificadas em diversas compressões, que vão de 10 a 50 - 60
mmHg (milímetro de mercúrio), que significa
o quanto de mercúrio contém na meia para
mensurar a compressão.
Segundo Finkler, no período em que
uma mulher encontra-se grávida a meia pode
ter um papel importante. “Ela proporciona
um conforto maior para a gestante, já que
as alterações hormonais e a compressão do

útero nas veias abdominais podem piorar
o quadro delas, favorecendo o desenvolvimento de varizes nos membros inferiores,
sendo que a meia diminui o edema (inchaço),
ameniza o quadro de varizes e as dores nas
pernas”, salienta.
Hoje os fabricantes desenvolveram
diversos tipos de meias para diferentes
situações. Existem as meias antitrombo
(pós-cirurgico), terapêuticas com aspecto
estético, as para atividades físicas esportivas
e também com efeito climático que são utilizadas principalmente em épocas de muito
calor. “A durabilidade é de quatro a seis
meses, se lavadas e cuidadas corretamente”,
menciona Finkler.
Para se fazer o uso correto da meia será
obtida as medidas de diâmetro do tornozelo, panturrilha
e da coxa, além da altura da
perna e da coxa, bem de escolher a compressão correta
e mais adequada para o caso.
“Importante lembrar
que como é uma meia
medicinal deve sempre ser
consultado um médico e ter
a prescrição médica para o
melhor tratamento”, ressalta o empresário.

A massagem
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assagem terapêutica
estimula a pele, os músculos, os tecidos conjuntivos e elimina tensões físicas,
mentais e emocionais.
Nunca foi tão necessário
relaxar para aliviar as tensões
do corpo e da mente como
nos últimos tempos, e uma
das ferramentas mais eficazes
para eliminar as dores físicas
e emocionais é a massagem
terapêutica.
Diversas técnicas manuais e instrumentais são
realizadas com movimentos
mais leves ou mais profundos, de acordo com cada
caso.
Segundo a terapeuta corporal Maria Thereza Porto,
esses distúrbios acontecem
quando o fluxo de energia
do paciente é bloqueado.

lgação

Fotos:Divu

em prol do
bem-estar

“Isso leva ao acúmulo de toxinas nos
órgãos, provoca alterações químicas
no organismo e, consequentemente, modifica as células saudáveis”,
explica.
A Terapeuta Corporal conta que
nas sessões são utilizados óleos
essenciais, os quais atuam tanto no
campo físico quanto no mental e
emocional. “A técnica promove o relaxamento, a energização e o equilíbrio
da saúde”, destaca Maria Thereza.
Na primeira sessão de massagem
terapêutica o paciente já percebe os
seguintes benefícios:
Relaxa a musculatura dolorida;
Auxilia na melhora do sono;
Libera o cansaço físico e acalma
a mente;
Tira dores de cabeça;
Melhora a circulação de sangue
e ativa glândulas;
Melhora a postura e o desempenho em exercícios físicos.

PURO AMOR
REIKI: UMA ENERGIA VITAL UNIVERSAL

É

uma força espiritual invisível, que vibra e torna as
outras opções insignificantes ao
seu lado; por isso, é absoluta. Essa
força é imensurável, uma força
universal de vida e incompreensível
ao homem.
No entanto, cada ser vivo recebe
as suas bênçãos diárias, acordado ou
dormindo. Chamamos de energia
da vida, pois quando é aplicada,
vitaliza o sistema interno, porque
alivia as dores emocionais e físicas,
fazendo-nos entrar num estado de
profundo relaxamento.
Também irradia sensações de
bem-estar, levando-nos a um estado
de harmonia indescritível.
Considerada uma das pro-

fissões do futuro, pode ser
enviada a distância, quando
não é possível estar presente.
Precisamos cada vez mais
de equilíbrio energético e
todos podem se curar para
depois curar os outros.
A cura se dá em três etapas:
as quatro primeiras sessões
são de limpeza energética, as quatro seguintes
de cicatrização das
feridas que foram
abertas na limpeza
e as quatro outras
sessões são de
equilíbrio e organização das
emoções.

Hoje a palavra de ordem é: “equilibre-se”.
Namastê!

Alice Hilger,
master terapeuta
reikiana
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O sono

Uma boa noite de sono dá
mais disposição; resultado
pode ser surpreendente
produto. “É aquele colchão que um bebê e
uma pessoa adulta podem dormir ao lado
que um não sentirá o movimento do outro,
porque é produzido com o ‘composer’ do látex e visco elástico, e isso fornece sustentação
para a coluna e para o peso do corpo”, explica.
Um colchão adequado para uma boa noite
de sono, ressalta Cleci, refletirá no dia a dia
com o aumento do rendimento profissional,
dos estudos, das atividades físicas e trará
melhoras significativas na qualidade de vida.

Cleci Teixeira, proprietária da Ortocolchões,
de Marechal Cândido Rondon: “A maioria
das pessoas precisa em média de sete a
oito horas de sono por dia”

Piscina em casa: qualidade de vida

Divulgação

Em tempos de dias tão quentes, a procura
pela sonhada piscina aumenta. São inúmeras
as vantagens de ter uma em casa, entre elas,
conforto, segurança, saúde, lazer e espaço
para confraternização da família e dos amigos.
De acordo com o empresário Leandro Rodrigues, da Casa das Piscinas, ter uma piscina
em casa oportuniza um convívio maior com
a família e amigos.
Por ser instalada normalmente ao ar livre,
comemorações
feitas à sua orla
tornam-se mais

agradáveis e inesquecíveis.
Um aspecto a ser considerado ao se
ter uma piscina em casa é o fato dela
contribuir com a qualidade do ar. “Como
vivemos num clima seco, ter uma piscina
em casa, mesmo que pequena, contribui
para que a umidade do ar seja maior, até
mesmo para a vizinhança. Além disso,
o simples fato de mergulhar, segundo
estudos específicos, proporciona uma
limpeza dos pulmões, melhorando a

entrada de ar nos mesmos”, salienta
Rodrigues.
Ele destaca que quem compra uma
piscina é só elogios. “Temos muitos depoimentos de clientes que construíram
suas piscinas e que afirmaram que houve
uma mudança na qualidade de vida que
alcançaram. Hoje, estão super satisfeitos
e felizes por terem investido em algo que
somente tem melhorado a qualidade de
vida deles”, finaliza o empresário.

Divulgação

P

ara a maioria das pessoas, após
um longo dia de trabalho, a única
necessidade parece ser: tomar um
banho, fazer uma ou outra tarefa doméstica
e relaxar, dormir profundamente o “sono
dos justos”. O problema é que muitas vezes
o sono é interrompido inúmeras vezes e no
dia seguinte a sensação é de ter acordado
ainda mais cansado.
O que as pessoas não imaginam é que o
vilão dessa história pode ser o colchão. É o
que conta a profissional do segmento, Cleci
Teixeira. “O colchão adequado para cada
biotipo da pessoa faz toda a diferença para
termos uma boa noite de sono”, destaca.
Ela diz que atualmente existe uma variada
gama de produtos no mercado e a tecnologia empregada nos colchões inteligentes
agregam maior conforto e durabilidade ao
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dos justos
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Síndrome
do Intestino Irritável

Estima-se que 15% da população brasileira sofra deste problema
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Dr Alexsandro K Wakita é médico especialista
em Endoscopia Digestiva e Cirurgia Geral
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A Síndrome do Intestino Irritável é um
diagnóstico de exclusão, ou seja, é definido
apenas após excluir outras doenças que causam sintomas semelhantes. Então, fique atento
e em caso de dúvidas procure o seu médico
de confiança.

Arq

Síndrome doIntestinoIrritáveléconsideradaumadoença funcional, ou seja, sem uma causa orgânica detectável,
crônica e prevalente em todo o mundo.
Apesar de se tratar de uma condição benigna, ela pode ser
extremamente incapacitante, pois pode interferir de forma significativa na qualidade de vida de seu portador.
Segundo o médico Alexsandro Wakita, alguns sintomas
recorrentes podem identificar o problema. “Dores abdominais
frequentes, associadas a melhora ou até a piora com a evacuação,
alteração do hábito intestinal e mudança no aspecto das fezes
são algumas características desta doença”, alerta.
A sua causa ainda é desconhecida, porém alguns estudos
indicam que a síndrome pode estar relacionada com o aumento
da sensibilidade intestinal a alguns alimentos, ao estresse, mecanismos imunológicos e à alteração das bactérias que normalmente
temos em nosso intestino.
De acordo com Wakita, ainda não existe um exame
específico para diagnosticar o distúrbio. “O diagnóstico
é realizado baseando-se em alguns critérios que levam
em consideração os sinais e sintomas apresentados
pelo paciente e a ausência de outras doenças identificáveis”, menciona.
O médico diz que o tratamento deve ser individualizado e depende de como a doença se manifesta
em cada pessoa. “Dentre as opções, encontra-se o
incentivo à prática de atividade física, mudanças
na dieta, evitando principalmente alimentos de
alta fermentação, modulação da microbiota
intestinal, psicoterapia e até o uso de algumas
medicações”, expõe.
Ele menciona que pacientes com idade próxima a 50 anos precisam ficar alertas quando
apresentam sintomas. “Caso ocorra perda de
peso de forma involuntária, sangramento ou
dor ao evacuar ou quando há histórico familiar
de câncer colorretal, a pessoa precisa buscar
ajuda”, orienta.

Bruxismo
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Disfunção involuntária pode prejudicar os dentes

E

nquanto dormimos os sentidos ficam inertes, o que nos impossibilita
de saber o que acontece com nosso corpo. Por conta disso, muitas
pessoas não sabem que sofrem de bruxismo noturno.
Considerado por especialistas uma desordem funcional, o bruxismo é
um hábito involuntário, a partir do qual as pessoas pressionam fortemente
a mandíbula. Algumas também rangem os dentes.
Existem casos graves de bruxismo, quando o pessoa causa uma espécie
de erosão nos dentes que atinge a gengiva. No entanto, os casos mais comuns
são os caracterizados como brandos, e atingem tanto crianças quanto adultos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% da
população mundial têm essa condição. No Brasil, dados apontam que 40%
da população apresentam o problema.
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CAUSAS

O estresse, a ansiedade e a tensão são as causas mais comuns. Apesar de
não ser considerado um transtorno perigoso, o bruxismo pode provocar
lesões dentárias permanentes se não for tratado.
Conforme o odontólogo Diego Rodio, a maioria das pessoas que sofrem com o transtorno não sabe que tem esse
hábito. “Normalmente quem identifica o problema são
as pessoas que dormem próximas e ouvem o rangido
dos dentes”, expõe.
Ele pontua que algumas pessoas não apresentam
sintomas como dores faciais, de ouvido ou de cabeça
causada pelo ranger dos dentes. “A maioria das
pessoas descobre que tem bruxismo apenas quando visita o dentista. Percebemos que os cantos
dos dentes sofrem desgastes”, comenta Rodio.
De acordo com o odontólogo, o aumento
dos casos de bruxismo pode estar relacionado
ao estresse causado pela atribulação na vida
da população.

PREVENÇÃO

Quando a pessoa sente algum tipo de
dor causada pelo bruxismo deve buscar
ajuda profissional, salienta Rodio. “Com
os tratamentos corretos conseguimos
diminuir a fricção e consequentemente
reduzir a dor e prevenir danos permanentes
nos dentes”, enaltece.
O odontólogo menciona que o uso de
algumas ferramentas auxilia no tratamento.
“Recomendamos o uso de protetores bucais
ou aparelhos feitos sob medida, placas miorrelaxantes”, destaca.
Especialistas também sugerem mudanças no
estilo de vida para lidar melhor com o estresse
diário e minimizar o problema. Exercícios físicos
e aeróbicos ajudam muito, assim como evitar assistir
televisão e mexer no celular até muito tarde.
Cuide do seu psicológico. O hábito de ranger os dentes
ou apertar é apenas um reflexo da sua condição mental.

