
Fique atento!
Quando procurar alguma informação sobre saúde na internet,
observe sempre:

• Há indicações claras do nome e endereço do proprietário da
página?

• Há alguma instituição que se responsabiliza, legal e eticamente,
pelas informações, produtos e serviços de medicina e saúde
contidas no site?

• Há identificação de patrocinadores (empresas de produtos e
equipamentos médicos, indústria farmacêutica ou outros)?

• Está claro o propósito do site (qual o público-alvo, se é apenas
educativo ou se tem fins comerciais)?

• Qual a data de publicação da informação?

Nessa semana comemora-se o Dia

Mundial da Água (22/3).  Um dos

recursos mais abundantes no planeta, a

água cobre 70% da superfície da Terra e

está presente em 80% do nosso

organismo, sendo igualmente

fundamental para plantas e animais.

Sem água, não há vida no planeta Terra.

Porém, mesmo sendo tão importante,

frequentemente nos esquecemos dela. 

Esquecemos de usá-la

racionalmente e de que é um recurso

esgotável; esquecemos que ela é uma das

bebidas naturais mais saudável para o nosso organismo.

Esquecemos que a água é um dos mais valiosos aliados para nossa

saúde, e que essa importância vai além dos banhos. Pois é. 

E esquecemos, também, que saúde é um assunto muito

sério para ser resolvido somente na frente de seu computador. O

“Dr. Google” certamente não fez faculdade de medicina nem

residência médica. Portanto, procure sempre um médico antes de

tomar qualquer medicamento, ou concluir que você “está

gravemente doente”. Pense nisso, e boa semana!
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O Serviço Administrativo do HRAC-USP promove a

palestra “Benefícios da Previdência Social”, ministrada por

técnico do INSS-Bauru. Serão abordados os benefícios

oferecidos pelo INSS, incluindo as últimas alterações sobre o

benefício de auxílio-doença. Aberta a funcionários das Seções

de Pessoal das unidades do Campus USP-Bauru e todos os

demais funcionários interessados, acontece no dia 26/03, das

14h às 17h, na Sala 01 da Pós Graduação do Centrinho-USP.

As vagas são limitadas. Informações e inscrições: ramal 358437

ou pelo e-mail eventos.hrac@usp.br.
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Palestra previdência social

Conselho Gestor do Campus
Encontram-se abertas, até as 17h do dia 14/04, as

inscrições para representante dos servidores não-docentes

junto ao Conselho Gestor do Campus USP de Bauru. Poderão

votar e ser votados, por voto secreto e direto, todos os

servidores não-docentes lotados nas três unidades do Campus

de Bauru (FOB, HRAC e PUSP-B). O mandato é de dois anos, e

será eleito o candidato mais votado. As inscrições devem ser

feitas no Gabinete da PUSP-B e a eleição acontece no dia

24/04, no Centro Cultural do Campus USP de Bauru. Mais

informações: Gabinete da PUSP-B, ramal 358388.

A ampliação do acesso à internet no país vem mudando de

forma significativa o processo de busca de informações, que passam

a ser encontradas com mais facilidade e rapidez. No campo da

saúde, por exemplo, isso implica diretamente no conhecimento dos

brasileiros sobre doenças, prevenção, tratamento, medicamentos,

profissionais da área e até mesmo o contato com outros pacientes.

Mas será que as pessoas estão buscando informações em

ambientes virtuais confiáveis?

O conhecimento em saúde adquirido por meio da internet

pode ter caráter complementar, mas o contato pessoal entre o

paciente e o médico ou profissional de saúde não deve ser

substituído. Ana Miguel, coordenadora das Redes Sociais do

Ministério da Saúde, explica que a possibilidade de buscar diversas

informações na internet pode ser positiva, mas alerta que é preciso

cautela. “As informações disponibilizadas de forma online

costumam ser generalizadas e não levam em consideração as

particularidades dos pacientes. Cada pessoa tem um histórico,

características e necessidades próprias, que exigem uma

abordagem individualizada, por mais simples que o caso pareça

ser”.

Cabe ao profissional de saúde diagnosticar doenças,

identificar sintomas e indicar o melhor medicamento e a dosagem

correta para que você fique bem. Cuidado com a automedicação.

Saúde e internet

Fonte: www.blog.saude.gov.br

Equipe SerCom Centrinho-USP

Para lembrar...



No dia 22 de março comemora-se o Dia Mundial da Água,

instituído em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU). De

fundamental importância para a vida de todas as espécies, a água

está tão inserida em nossas vidas que, por vezes, não lhe damos a

devida importância. Você sabia, por exemplo, que

aproximadamente 80% de nosso organismo é composto por

água?

Boa parte dos pesquisadores concorda que a ingestão

de água tratada é um dos mais importantes fatores para a

conservação da saúde, pois é considerada o solvente

universal, auxilia na prevenção das doenças (cálculo renal,

infecção de urina etc.) e proteção do organismo contra o

envelhecimento.

A quantidade de água que consumimos diariamente

desempenha um papel muito importante para manter nosso corpo

saudável e funcionando bem. A quantidade adequada de água

recomendada para manter uma boa saúde é pelo menos oito a dez

copos por dia. Beber uma boa quantidade de água oferece enormes

benefícios para a saúde. Descubra alguns deles:
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nossa
saúde

ALIVIA A FADIGA: A água é utilizada pelo corpo para eliminar
toxinas e rejeitos que não necessitamos e que podem nos
prejudicar. Quando há pouca quantidade de água no corpo, o
coração necessita trabalhar mais para bombear o sangue
oxigenado a todas as células e outros órgãos principais, causando
cansaço.

AJUDA NA DIGESTÃO E PRISÃO DE VENTRE: Quando bebemos
água o suficiente, aumentamos nossa taxa de metabolismo, os
alimentos que consumimos se decompõem apropriadamente,
favorecendo o bom funcionamento do sistema digestivo,
prevenindo a prisão de ventre.

DOR DE CABEÇA E ENXAQUECA: Na maioria dos casos a
principal razão das dores de cabeça e enxaquecas é a
desidratação. Sendo assim, quando tiver dor de cabeça beba água
para que seu corpo se hidrate e seu problema seja resolvido mais
rápido.

MELHORA O HUMOR: A água faz com que o corpo se sinta
bem e melhore o nível de energia. Quando seu corpo está ativo
e em um estado de funcionamento adequado, envia um sinal
positivo até o seu cérebro, que aumenta seu bom humor e te ajuda
a sentir-se feliz e disposto.

PERDA DE PESO: A água ajuda a eliminar os subprodutos da
gordura. Quando bebemos água, nosso estômago se enche e
perdemos consideravelmente o apetite. Além de que a água não
contém calorias, gorduras, carboidratos e nem açúcar, ao contrário
de bebidas com álcool, gasosas ou refrigerantes açucarados, todos
causadores de aumento de peso.

PELE SAUDÁVEL: A água ajuda a repor os tecidos da pele, bem
como a hidratá-la e aumentar sua elasticidade. Quando o corpo
recebe água suficiente sua pele estará hidratada e refrescada,
suave e brilhante. Também ajudará sua pele com as cicatrizes,
acne, rugas e outros sintomas do envelhecimento.

MELHORA O SISTEMA IMUNOLÓGICO: A quantidade
adequada de água no corpo melhora o sistema imunológico.
Assim, seu corpo pode lutar contra doenças como a gripe, cálculos
renais e ataque cardíaco. Alguns estudos indicam que o consumo
de água também reduz o risco de câncer de bexiga e cólon. 

REGULA A TEMPERATURA DO CORPO: As propriedades térmicas
da água, e sua capacidade de liberar calor do corpo quando o suor
se evapora, ajudam a manter a temperatura corporal durante todo
o dia. Uma temperatura corporal bem regulada nos faz sentir
com mais energia e mantém músculos e articulações
lubrificados, evitando cãibras e distensões.

AJUDA A COMBATER O MAU HÁLITO: O mau hálito é um sinal
de que seu corpo necessita de mais água. A saliva ajuda a boca
a se livrar de bactérias e manter sua língua hidratada. Por isso, cada
vez que tenha mau hálito, a primeira coisa que deve fazer é beber
muita água.

Fonte: http://melhorcomsaude.com/beneficios-agua-organismo/

Santa água: benefícios
para o organismo

toques administrativos

A Seção de Pessoal informa que o DRH-USP finalizou os

ajustes nos Informes de Rendimento de 2014,  e já disponibilizou

os documentos devidamente corrigidos no Sistema Marteweb

(www.sistemas.usp.br). Aquele que já transmitiram sua declaração

de IR deverão fazer uma retificação da mesma. Mais informações:

ramal 358151 ou pelo e-mail scpeshrac@usp.br.

IR 2015: informe corrigido

A mais profunda raiz do fracasso em nossas
vidas é pensar ‘Como sou inútil e fraco’. É

essencial pensar poderosa e firmemente
‘Eu consigo’, sem ostentação ou preocupação.

(Dalai Lama, monge budista tibetano)

Dia Internacional da Água
Dia do Circo
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