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Para emagrecer com saúde
Quando aqueles quilinhos a mais incomodam e você não consegue eliminá-los de jeito nenhum, qual a
melhor solução? Ir correndo à banca de jornais mais próxima para comprar uma daquelas revistas de

beleza que prometem verdadeiros milagres? Modificar a alimentação diária? Procurar uma academia de
ginástica em busca da boa forma? O que fazer? Antes de qualquer atitude é importante que se consulte
um bom médico para garantir a saúde. O Parceria vai contar a história de dois servidores que já enca-

raram uma dieta e suaram para conseguir o resultado esperado.

COMBATE AO FUMO
Esporte e Ates sem Tabaco "é

o tema da campanha deste ano
para a divulgação do 'Dia
Mundial Sm Tabaco
comemorado em 31 de maio
pela Organização Mundial de
Saúde (0145). A Assembléia
também vai fazer pane da
campanha, encabeçada pelo
MfrS6* da .Çaúo. 'Faremos a
divz4ação na Casa e o
acompanhamento de todas as
atiw'dades', informou o
gerente-geral de
Saúde e Assistência,
José Agostinho topes.
Ele explicou que a OMS espera
conseguir, com este tema,
maior part4oação de profissio-
nais do esporte e arStas. 10

posio'onarnento contrário ao
tabaco das pessoas que são
destaque nesses setores vai
4iudar a fortalecer a campanha
na mktW, observou. José
Agostinho ressalta, ainda, a
knpor'ioá da conscientização
dos servidores com relação aos
males que o aarrv pode
casar. Pesquisas conflnnam
que a maioria das pessoas passa
80% do tempo em ambientes
fechados, polddos pela t'maça
do cigarro. Os tabagistas
passivos (os não-fumantes)
sofrem com irritação nos olhos,
nariz e garganta. Outros danos
à saúde induem, em longo
prazo, o câncer de pulmão,
doenças do coração e
respi' at6,ias.
Efeitos - De acordo com a
0145, a cada Úagada o fumante
ingere 4.7 mil substâncias
tó,*as radioativas além de
corantes, agentes cancerenos
e agrotóxicos. Em apenas sete
segundos, a nicotina atinge o
cérebro e inicia um processo
de dependência igual ao da
cocaína, da heroína e do álcool

Difícil é manter o peso
á fiz várias dietas, sempre com acom-
panhamento médico. O resultado é

satis a ório. Mas o mais difícil não é emagre-
cer, é manter o peso depois do regime", diz
a gerente-geral de Apoio ao Plenário, Elizabeth
de Barros Gonçalves. Diplomada em dietas,
ela afirma que o mais importante é a pessoa
se conscientizar de que está disposta a ema-
grecer. 'Caso contrário, não adianta tomar re-
médios, fechar a boca e se matar fazendo gi-
nástica" ressalta.

Outro ponto chave é a alimentação. To-
mar muita água, comer verduras e legumes é
essencial. 'Nesse processo, a mastigação influi
muito, porque interfere na digestão dos ali-
mentos e, conseqüentemente, na vontade de
comer", observa. Como o desgaste de quem
pratica alguma atividade física é muito gran-
de, os nutrientes devem ser repostos no or-
ganismo.
Riscos - Beth alerta, ainda, para os danos à
saúde causados por tratamentos que não são
acompanhados por um especialista. "Há pro-
fissionais sem escrúpulos que colocam em ris-
co a vida de uma pessoa em função do dinhei-
ro", opina. Ela conta que encontrou charlatães
que não pensavam duas vezes para receitar
remédios e aconselhar tratamentos absurdos
que levam qualquer pessoa normal a uma cri-
se depressiva.

Oimportante não é fazer um acordo com
a balança, mas ficar em harmonia com o corpo

e a mente. "Estou me
sentindo muito bem,
quero manter este
peso, adequado para
minha estatura e mi-
nha idade. É inevitá-
vel a mudança dot	-	corpo com o passar
dos anos. Este sinal
do tempo faz parte

Beth: harmonia	da nossa história'.

Prevenção com check-up
avaliação periódica que a Gerên-
cia-Geral de Saúde determina para

o servidor é um ótimo recurso para desco-
brir, entre outras coisas, se precisamos fazer
alguma dieta alimentar", afirma Lenilson Vieira
de Souza, do Setor de Convênios. Ele foi
obrigado a fazer uma dieta depois de sofrer
um infarto há aproximadamente três anos.
"Perdi 16 quilos. Na época, se eu tivesse
encarado a avaliação com seriedade, teria evi-
tado muitos problemas", afirma. Lenilson
ressalta que a dieta alimentar não é impor-
tante apenas para manter o corpo em forma.
O excesso de gordura no organismo pode
causar vários problemas à saúde.

Ele também acredita na importância do
diagnóstico feito por um especialista e lem-
bra que cada caso é um caso. "Uma pessoa
não pode fazer um regime porque algum
conhecido fez e conseguiu resultados sur-
preendentes. Cada paciente responde a um
tipo de tratamento. Um exame médico pré-
vio vai apontar o que o organismo tem em
excesso e quais são as carências alimentares;
daí sua importância", ressalta.

Ele acredita que reeducação alimentar
combina com atividade física. "Atualmente
jogo peteca porque é um esporte que relaxa
e ao mesmo tempo trabalha com todos os
músculos', conclui.

Lenilson alerta
para a
importância do
diagnóstico de um
especialista
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