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A importância
de uma
vida saudável
Dia Mundial da Obesidade:
data conscientiza sobre o
diagnóstico, tratamento e a
prevenção contra a doença.
Páginas 4 e 5
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Lancheira saudável

Doença neurodegenerativa

Pais e responsáveis
devem ficar atentos com a
alimentação das crianças
na volta às aulas. Página 2

Doença canina que
acomete animais a partir
de 7 anos de idade e
cães mais velhos. Página 6
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Lancheira saudável

na volta às aulas

É interessante
optar por frutas
da estação que
sejam fáceis de
ser consumidas,
e alimentos
ultraprocessados
não devem entrar
no cardápio

Bruna Marques

O

que você coloca na lancheira do seu filho?
Salgadinhos, bolachas, bisnaguinhas e suco
de caixinha são itens comuns na alimentação
de muitas crianças, principalmente como lanche
entre as principais refeições. O grande problema
é que esses alimentos, aparentemente inofensivos,
escondem riscos à saúde.
Alunos das redes privadas e pública de ensino
estão retornando às aulas entre fevereiro e março,
após um longo período de afastamento imposto pela
pandemia do novo coronavírus. Os pais que optarem
por enviar os filhos às escolas não devem se descuidar da alimentação das crianças neste período
De acordo com a coordenadora do Curso de Nutrição
da Estácio, Tatiane Chiaparini, frutas, legumes, carboidratos e proteínas são alimentos essenciais para uma
alimentação equilibrada e rica em vitaminas.
“É interessante optar por frutas da estação que
sejam fáceis de serem consumidas ou fáceis de descascar como banana, maçã, uva. Também pode-se
optar por legumes como cenoura, que é uma opção
crocante e nutritiva. É importante incluir também
um carboidrato, que fornece energia, dando preferência às opções integrais de bolos, biscoitos. Uma
opção de proteína também é importante e pode variar entre iogurte, queijo, requeijão, ricota”, explica

a nutricionista, acrescentando que uma garrafinha
de água sempre deve estar incluída.
Tatiane Chiaparini também destaca que alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, bolos
industrializados e biscoitos recheados, não devem
entrar na lancheira, por não serem opções saudáveis. “As dicas valem tanto para as crianças que
estiverem em casa neste período de pandemia como
para quem voltar à rotina escolar, levando em conta
os cuidados com uma dieta saudável”, orienta.
Segundo a nutricionista, até o momento não há
nenhuma evidência de que o novo coronavírus seja
transmitido por alimentos. Porém, ela lembra que
o vírus pode resistir por horas ou dias em algumas
superfícies e no ambiente, tornando muito importante redobrar os cuidados diários com a higiene.
“A lancheira precisa ser térmica, higienizada diariamente com água e sabão e finalizar com álcool 70%,
evitando o acúmulo de restos de comida e odores. Além
disso, é bom enviar preso na mochila das crianças um
frasquinho de álcool gel 70% para higienização das
mãos e orientá-las a não compartilharem os utensílios.”
São medidas simples, que podem garantir que
os estudantes retornem às aulas com segurança e
tenham à mão o lanche preparado com cuidado pelos
pais. O uso da máscara não poderá ser ignorado nas
salas da aula e os estudantes devem manter o distanciamento social também no momento do lanche.
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Dicas de cardápio
para lancheira
Uma bebida – suco de frutas
que podem ser variados durante
a semana, chá, se a criança
gostar; achocolatado, água de
coco ou iogurte, e água.
Um carboidrato – Bolinho,
bisnaguinha ou pão de fôrma
integral com queijo branco
ou recheio de frango; biscoito
de aveia e mel, barrinha de
cereais e brownies que podem
ser preparados em casa, sem
conservantes.
Uma fruta – Escolher sempre
frutas da estação e variar durante
a semana para a criança não
enjoar. Salada de frutas também
é uma boa opção. No lugar da
fruta pode optar por cenoura
crua.
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Conselheira Juliette
Frases da brother no ‘BBB 21’ que devem
ser encaradas como conselhos de vida
Bruna Marques

Q

uem acompanha o
reality show mais
famoso do Brasil
sabe que a paraibana
Juiette Freire está dando
um show de sensatez. Ela
é uma das participantes
do “BBB 21” que mais
ganhou seguidores nas
redes sociais. Tem muita
gente que acredita que
a rejeição inicial que a
advogada sofreu no começo do programa foi a
chave para ela conquistar
os corações do público
brasileiro.
Juliette é uma das
competidoras que mais
dá conselhos sábios no
reality e fala umas verdades que, infelizmente,
nem sempre passam nos
programas ao vivo.
Arretada, consciente,

parceira, que fala na lata
quando precisa e não tem
medo de contrariar os
amigos, se for para o próprio bem deles, a maquiadora já disse algumas
frases dentro do game
que deveríamos levar
como conselhos para a
vida real.

Lição de vida

1. “Eu quero jogar com
sorte, eu quero jogar com
azar, eu quero jogar com
o que tiver aqui para
jogar, menos com a vida
de ninguém.”
2. “Não se coloque no
rótulo que lhe dão. Não se
coloque no lugar que lhe
dão. Se coloque no lugar
que você é.”
3. “O amor ultrapassa
qualquer preconceito,
qualquer cultura, tudo!
O amor é maior do que

qualquer padrão.”
4. “Cada um tem a
sua verdade e nenhuma
é melhor que a outra. Se
essa é a verdade do seu
coração, então siga.”
5. “Quem bate, esquece. Quem apanha não
esquece. Já dizia minha
mãe.”
6. “Meu maior gesto de
amor é a doação.”
7. “A função da militância não é só resistência, é ensinar
também.”
8. “Quem tem que
saber de sororidade é
quem entende de sororidade, não é macho nenhum, não!”
9. “Quando encontrar
empatia, não zombe ou
tenha medo. Sorria.”
10. “Até as nossas
bandeiras podem ser prisões.” (Fonte: Capricho)
www.oestadoonline.com.br
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Bruna Marques

F

Dia
Mundial da

besidade
Especialista fala sobre a importância
de cuidar da saúde para evitar doenças
que surgem com o excesso de peso

alar em obesidade não é tarefa
fácil. É um assunto delicado, que
exige esforço e muito jogo de
cintura. Para ajudar nesta conscientização, foi criado o Dia Mundial da Obesidade, comemorado no dia 4 de março,
para incentivar crianças e adultos que
sofrem com a doença a terem hábitos
mais saudáveis e a começarem um tratamento adequado para tentar reverter
a situação.
De acordo com o médico endocrinologista e professor do Curso de Medicina da Uniderp, Walter Rodrigues
Junior, vários fatores podem levar ao
acúmulo de peso. A obesidade pode ser
decorrente de predisposição genética,
fatores emocionais e doenças endocrinometabólicas.
“Porém, a causa essencial, na grande
maioria dos casos, é decorrente de um
estilo de vida inadequado à boa saúde.
O sedentarismo e a ingestão alimentar
exagerada de carboidratos e gorduras
é que são as principais causas desta
epidemia mundial de obesidade que
estamos vivendo”, revela o médico.
A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal e
pode ser constatada pelo IMC (Índice
de Massa Corpórea I), que, embora seja
sujeito a algum equívoco, é um método
útil e muito empregado.
“O IMC é calculado dividindo-se
o peso em kg pela altura elevada
ao quadrado em metros (kg/m²). Os
valores normais dessa medida, que
correspondem ao peso ideal, são entre
18,5 e 24,9. Indivíduos com esse índice
entre 25 e 29,9 são considerados com
sobrepeso; aqueles entre 30 e 34,9, com
obesidade grau 1; entre 35 e 39,9, com
obesidade grau 2; e a partir de 40, com
obesidade grau 3 (obesidade mórbida)”,
explica Walter.
O endocrinologista ressalta que a
distribuição da gordura no organismo
é determinante no prognóstico do indivíduo. “Obesos que têm gordura predominantemente no abdome são mais
propensos a desenvolverem diabetes e
doenças cardiovasculares.”
Dados do Ministério da Saúde mostram que, em Campo Grande-MS, 58%
da população adulta está acima do peso
e 22,5% tem obesidade. Segundo dados
do IBGE, 61,7% dos brasileiros a partir
dos 20 anos estão acima do peso ideal,
sendo que 26,8% estão com obesidade
propriamente (30,2% das mulheres e
22,8% dos homens). Esses números de
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prevalência da obesidade no Brasil vêm
crescendo de forma assustadora, já que
aumentaram mais do que o dobro nos
últimos 20 anos.

Combatendo a obesidade

O excesso de peso deve ser prevenido e combatido. Existem medicamentos que podem auxiliar o obeso a
emagrecer, porém não existe nenhum
remédio “milagroso” para esse fim.
“O tratamento da obesidade deve ser
baseado, principalmente, na busca contínua de um estilo de vida saudável,
através de uma alimentação adequada
às necessidades quantitativas e qualitativas do organismo, e da prática regular de atividade física, de pelo menos
150 minutos na semana”, aconselha.

Problemas causados pela obesidade

O médico endocrinologista afirma
que esta doença pode causar complicações graves, como, por exemplo,
cegueira, distúrbios cardiovasculares,
insuficiência renal e amputação de
membros. “A obesidade também pode
causar hipertensão arterial, acidente
vascular cerebral, infarto do coração
e ainda predispor a câncer de mama,
útero, esôfago e intestino grosso. Em
Campo Grande 12,3% das pessoas acima
dos 30 anos têm diabetes”, elucida.

Pandemia x obesidade

Um relatório lançado na última
quinta-feira (4) mostra que 2,2 milhões
das mortes por COVID-19 em todo o
mundo, de um total de 2,5 milhões,
aconteceram em países com altos índices de obesidade.
O levantamento também revela que
a taxa de mortalidade é multiplicada
por dez em países em que mais de
50% da população está acima do peso.
Nenhum país com baixo índice de sobrepeso (até 40%) tem alto índice de
mortalidade, ou seja, maior que 10 a
cada 100 mil pessoas.
“Atualmente, estamos passando por
uma terrível pandemia, de alta mortalidade, causada por um coronavírus, que
está acometendo as pessoas indistintamente. Entretanto, existem algumas
doenças que tornam o indivíduo mais
suscetível a complicações quando contrai a COVID-19. A obesidade é uma
condição que deixa o organismo num
‘estado inflamatório’, que pode ser
potencializado pela infecção pelo coronavírus, levando o paciente, em muitas
ocasiões, a ter um quadro clínico muito
grave e desfavorável”, conclui Walter.
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Síndrome de
disfunção cognitiva
ou demência canina
Doença neurodegenerativa acomete animais a
partir de 7 anos de idade e cães mais velhos
Bruna Marques

O

cão mais velho começou a desacelerar ou parece desorientado
e ansioso? Parte disso é o envelhecimento normal, mas seu animal
também pode ter o equivalente canino
da doença de Alzheimer: síndrome de
disfunção cognitiva; os sintomas são
sutis e inicialmente imperceptíveis.
De acordo com a professora do Curso

de Medicina Veterinária da Uniderp
Dina Regis Recaldes, a síndrome de
disfunção cognitiva é uma doença neurodegenerativa, que pode acometer animais a partir de 7 anos de idade e que se
manifesta em cães mais velhos.
“Doença semelhante à doença de Alzheimer em muitos aspectos. Os cães
apresentam deficits cognitivos que podem
ser comparados aos sintomas humanos,
como desorientação, perda de memória,

mudanças de comportamento e lesões em
seus cérebros”, explica a docente.
A síndrome de disfunção cognitiva
canina ou demência canina afeta até
60% dos cães mais velhos, principalmente cachorros com mais de 11 anos.
“É um distúrbio neurocomportamental que afeta cães e gatos geriátricos, caracterizado por um declínio
relacionado à idade nas habilidades
cognitivas suficientes para afetar o
funcionamento, com mudanças de comportamento. Se for observado à noite, o
dono frequentemente notará que o cão
está andando de um lado para o outro,
vagando sem rumo ou vocalizando (latindo ou ganindo)”, revela.
Segundo a professora, não existe um
teste definitivo para o diagnóstico da
doença. “Em vez disso, os veterinários
examinam os cães idosos em busca de
sinais precoces de demência canina,
investigam com o tutor uma história
comportamental do cão idoso para ver
a extensão das mudanças no comportamento do animal”, elucida.
Dina explica que existem medidas
para deixar seu cão mais confortável.
Não há cura, os veterinários têm
abordagens para o tratamento
da disfunção cognitiva canina, incluindo medicamentos, suporte
nutricional
e
modificações
de comportamento.
“Antidepressivos e
ansiolíticos também podem reduzir a
ansiedade em cães idosos, e soníferos
podem ajudá-los a voltar ao ciclo
normal de sono-vigília”, aponta.

www.oestadoonline.com.br

Enriquecimento ambiental

O ambiente pode precisar ser modificado para acomodar as necessidades
do animal de estimação e melhorar
o conforto. “Podem ser necessárias
superfícies acolchoadas para sentar, e
tração para movimento podem ajudar,
incluir pistas táteis, colocar caixas de
areia em locais adicionais, uma área
de eliminação interna, os proprietários
devem aumentar os exercícios diurnos
do animal e reduzir os noturnos. Animais geriátricos podem ser menos tolerantes com crianças, outros animais
domésticos e devem receber áreas de
descanso protegidas”, aconselha.

Suporte nutricional

Estudos demonstram que o suporte
nutricional auxilia na redução ou no
controle dos efeitos da demência canina,
porém a dieta pode não ter efeito sobre
os sintomas do envelhecimento. O médico-veterinário pode prescrever dietas
suplementadas com quantidades apropriadas de ácidos graxos e antioxidantes.
“Cães idosos alimentados com dieta
específica e recebendo enriquecimento
comportamental apresentaram declínios menores nos escores cognitivos.
Dietas têm demonstrado melhora na
função cognitiva em cães idosos. Melhorias cognitivas foram documentadas em
cães mais velhos alimentados com uma
dieta rica em antioxidantes”, reflete.
Cães com demência canina podem
levar uma vida plena e feliz. Ao suspeitar de que o cão idoso sofre de síndrome de disfunção cognitiva, marque
uma consulta com o veterinário; ele
orientará o que pode ser feito para
deixar seu cão mais confortável.
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Como
acariciar
um
gatinho
do jeito
certo?

Lugares em que os gatos gostam de carinho
Costas
É o melhor (e mais
seguro) lugar para fazer
carinho no gato
Rosto
Todo carinho é bemvindo (exceto na parte
dos bigodes)

Traseiro
Depende muito do
nível de intimidade
que você tem
com o gato

Pescoço e peito
Pode ser uma boa
região para acariciar
o pet

Já tentou fazer carinho no seu gato e ele não foi muito
receptivo? Provavelmente, está acariciando ele do jeito errado
Da Redação

D

iferente do que
muitos pensam, os
gatos podem amar
carinho. A ideia de que
esses animais são ariscos
nem sempre condiz com
a realidade: os felinos
podem ser, sim, muito dóceis e bons companheiros.
O problema é que nem
todo mundo sabe como se
aproximar dos bichanos e

muito menos como fazer
carinho no gato – que, ao
contrário dos cães, são
mais exigentes com os toques pelo corpo.

Barriga e o rabo são
áreas muito sensíveis
Há partes do corpo do
gato que são bastante
sensíveis, como a barriga, o rabo e as patas,
e dificilmente os felinos

aceitam ser acariciados
nessas regiões. Se houver
qualquer insistência, o bichano pode adotar um
comportamento
mais
agressivo, com mordidas
e arranhões, para se defender. Portanto, o ideal
é evitar ao máximo tocar
nessas partes, a não ser
que o gato dê abertura
para isso. Outro cuidado é
com os bigodes do animal:
as vibrissas são muito de-

licadas e o toque pode
incomodar o gatinho.
Então, onde fazer carinho no gato? Existem vários lugares apropriados
para isso: o topo da cabeça,
assim como as bochechas e
queixo são superindicados
e os bichanos amam! As
costas do gato também
são um excelente local,
assim como o pescocinho e
atrás da orelha. Alguns bichanos gostam de receber

Outras dicas importantes sobre como
fazer carinho no seu gato
Como todo mundo sabe,
os felinos são animais
mais reservados e que não
gostam de demonstrações
de afeto o tempo inteiro. Ao
se aproximar do bichano
para acariciá-lo, é bom ter
certeza de que o animal
está disposto a receber
carinho (e saber como
funciona a linguagem corporal do gato é muito importante nessas horas).
Geralmente, é fácil de
interpretar os momentos

mais propícios para isso:
o gato se entrelaça nas
suas pernas ou se esfrega
em você, mostrando que
ele quer atenção. Outro
possível indício é quando o
gato começa a afofar o humano – o famoso “amassar
pãozinho”, mostrando que
se sente confortável na
sua presença e que deseja
receber carinho.
Quando você começa
a acariciar o gato, é importante ficar atento a

Rabo
Nem sempre é
uma boa ideia

alguns sinais também.
Se ele quiser carinho,
certamente não vai se
incomodar com os toques
e pode até dar alguns
sinais de que está gostando, com ronronados,
lambidas ou pequenas
mordidas na mão do humano. Já se ele não estiver muito a fim, vai ficar
mais retraído e se afastar.
Nesse caso, é importante
não forçar a barra, ou
isso pode irritar o gato.
www.oestadoonline.com.br

Barriga
De jeito nenhum! Essa
é uma região muito
sensível para os gatos

Pernas e patas
Não adianta nem
tentar ou o gato vai
ficar bem estressado

Como fazer carinho no gato
Faça sempre movimentos suaves na direção do
crescimento dos pelos do gato.
Não insista. Se o pet se
afastar, respeite o espaço dele.
Observe os sinais de que o
gato está gostando, como
“ronrom” e mordidinhas leves.
carinho na base da cauda
(sem tocar no rabo, claro),
mas é importante avaliar

o nível de intimidade que
você tem com o gato antes
de acariciar essa região.
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Mulher de fibra

Hoje (8) é celebrado
o Dia Internacional da
Mulher e quem merece ser
homenageada é a guerreira
Rocilda Garcia, da TV
Guanandi. Que a data seja
marcada com muita alegria.

Tempo de celebrar

A jornalista Ana Rita Amarilia,
da Empresa B Planejamento,
celebrou na última quintafeira (4) mais um ano de
vida. Desejamos a ela
muito sucesso, paz, saúde e
prosperidade. Parabéns!

Princesa da mamãe

A gatinha Maria Isabela,
filha da querida amiga Leila
Palhano, assoprou velinhas
na última sexta-feira (5).
Que você cresça com
saúde e seja infinitamente
feliz em sua jornada.

Primavera nova

A publicitária Nathalia
Camargo do Valle celebrou,
na última segunda-feira
(1º), mais um ano de vida.
Ela é o tesouro da sua
mãe Marisa. Felicidade
e muitas realizações!

Dia especial

Ontem (6) foi aniversário
da advogada Érica
Nascimento. Querida por
todos, recebeu muito
carinho de sua família e
amigos. Muita saúde, paz e
prosperidade. Parabéns!

Coluna
Vida longa

Amor da minha vida

Na última sexta-feira (5),
Eliane Rocha comemorou
mais um ano de vida e
recebeu esta homenagem
de seu marido Amorim e de
seus filhos. Desejamos vida
longa, paz e prosperidade!

Mulher de Deus

A missionária da ADM Beth
Félix está comemorando
hoje (7) mais um ano de
vida. Mulher virtuosa, feliz
aniversário e que seu dia
seja repleto de alegrias,
amor, saúde e sucesso!

Hoje (7) quem comemora
mais um ano de vida é a
melhor mãe do mundo.
Sandra Marques, que
seus dias na Terra sejam
prolongados, e que você
tenha muita saúde e amor!

Que dia mais feliz

Hoje (7) é aniversário da
querida Cristiane Costa
Feitosa. Seus filhos e nora
desejam um ano cheio de
realizações, paz, saúde e
amor. Que a data se repita
por muitos anos. Parabéns!

Conhecido e querido

Marco Aurélio Santullo,
diretor da Anater, celebrou
idade nova na sexta-feira
(5). Querido por todos,
recebeu muitas felicitações
de seus amigos e
familiares. Feliz aniversário!
www.oestadoonline.com.br

Celebração do amor

A querida Valdeci Félix
comemorou na quinta-feira
(4) mais um ano de vida, e
festejou com sua família e
seu esposo amado, Sérgio
Mateus. Feliz aniversário e
saúde!

Novo tempo

Sexta-feira (5) foi dia do
grande homem dr. Aleixo
Paraguassú Netto celebrar
mais um ano de vida. Muita
saúde, sucesso e vida
longa. Que seus dias sejam
repletos de sorrisos e paz!

