6 A 12.7.2015 / viver

ABERTURA

SERGIO FREITAS

Pura amizade
A edição de hoje é puro amor. Na matéria central, mostramos como é importante, e super saudável, o convívio de
animais de estimação com idosos e crianças. Responsabilidade e companheirismo são algumas das qualidades destacadas com essa amizade entre humanos e cachorros ou
gatos. Além disso, aproveitando o friozinho deste inverno,
explicamos para você sobre o chá de hibisco que ajuda no
controle do colesterol e pressão arterial. Boa leitura!
Camila Hugentobler - Editora interina

LIVROS

Ideias e histórias da
Simplicidade Voluntária
O escritor gaúcho André
Cauduro D’Angelo, professor da PUCRS e ESPM Sul,
reuniu histórias de pessoas
de diversas regiões do Brasil que decidiram mudar de
vida - optando por um estilo de viver mais simples na obra Por uma Vida mais
Simples, lançado pela editora Cultrix.
As narrações são de personagens que, em algum momento, se viram descontentes com a vida que levavam,
desconfortáveis em meio à
abundância material e ausência de significados e decidiram mudar. “Seja abandonando profissões bem
remuneradas, seja deixando
a cidade grande e indo morar em um vilarejo praiano”,
exemplifica o autor.
Em Por uma Vida mais
Simples, D´Angelo conduz
o leitor em um tour que parte da filosofia grega, passando pelo ascetismo religioso,
pelas concepções de Henry Thoreau até chegar ao

pensamento contemporâneo, norteado pelas profundas transformações no modo de vida desde o início do
século 20.
“Longe de ser um movimento organizado, a simplicidade voluntária é um fenômeno social contemporâneo.
Na prática, significa ter mais
tempo para si mesmo e para
aquilo que realmente importa na vida”, complementa o autor.

S!
VIVER
COM SAÚDE
Publicação do Grupo Editorial Sinos S.A.
encartada nos jornais NH, VS, Diário de
Canoas, Correio de Gravataí e Diário de
Cachoeirinha. Circula semanalmente.
Editora: Camila Hugentobler (interina)
Contatos
(51) 3065-8070
viver@gruposinos.com.br

Quer participar de alguma
seção do caderno?
Mande dúvidas e sugestões para
viver@gruposinos.com.br
Curta a fanpage
do Viver com Saúde
www.facebook.com/cadernoviver

FAÇA UM TESTE AUDITIVO:
É SEM COMPROMISSO.

APARELHOS AUDITIVOS
MINIATURIZADOS. DISCRETOS E EFICIENTES.
CANOAS
(51) 3476.6942

CAMPO BOM E SÃO LEOPOLDO
(51) 9989.8435 | (51) 3592.9246

NOVO HAMBURGO
(51) 3586.1112

CONSULTE ATENDIMENTO
EM SUA CIDADE.

51 2108.1900
0800 727 0714 | LIGAÇÃO GRATUITA

www.vitasons.com.br

Educador físico
Fisiologista do Exercício
Esp. em Treinamento Desportivo
MBA em Gestão Empresarial
Academia Fitness Club

Recuperação rápida
Como única fonte geradora de força capaz de
criar movimento, os músculos são suscetíveis a
lesões que podem variar de intensidade e tipo
justamente por esta condição. As lesões musculares são comuns no esporte, com sua frequência
variando 10 a 55%. Mais de 90% delas são relacionadas a contusões ou distensões musculares.
A contusão muscular ocorre quando um músculo é submetido a uma força súbita de compressão, como um golpe direto por exemplo. Já nos
estiramentos, o músculo é submetido a uma tração excessiva levando à sobrecarga das fibras e,
consequentemente, a sua ruptura.
Todas as lesões musculares passam por três
fases: destruição, reparação e remodelação. Na
primeira, ocorre ruptura, formação de hematoma e uma reação inflamatória. Na segunda, começa a cicatrização do tecido conectivo, assim
como a revascularização por crescimento de capilares na região. Já na última, uma retração e
reorganização do tecido cicatricial e recuperação
da capacidade funcional do músculo. O estiramento é classificado em três graus. Indo de pequenas rupturas de fibras e pouca dor, até a lesão do músculo, resultando em uma importante
perda da função com a presença de um defeito
palpável e dor intensa com edema e hemorragias grandes.
Alguns fatores de risco podem ser prevenidos, como as deficiências de flexibilidade, os
desequilíbrios de força entre músculos de ações
opostas, as lesões musculares mal curadas, os
distúrbios nutricionais e hormonais, as alterações anatômicas e biomecânicas, as infecções e
os fatores relacionados ao treinamento (o aquecimento inadequado, a falta de coordenação de
movimentos, técnica incorreta, sobrecarga e fadiga muscular).
Hoje a medicina conta com novas técnicas e
conceitos para o tratamento das lesões musculares, como os fatores de crescimento derivados de
plaquetas, a cultura de células-tronco autólogas,
as drogas inibidoras da fibrose, a bioengenharia
e a estimulação neuromuscular. Apesar de existirem poucos estudos, acredita-se que a infusão
do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) recrutaria
um maior numero de células-tronco satélites, aumentando o poder de regeneração muscular. O
que se observa com esta técnica é o alivio mais
rápido e prolongado da dor e redução do tempo
e o retorno também rápido ao esporte.
sergiofreitas@fitnessclubacademia.com.br
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