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FIQUE LIGADO

Conheça os
alimentos
que ajudam e
prejudicam a
digestão .
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ACONTECEU NA ACEA
1a Caminhada do ano
teve presença massiva
de adeptos a boa
qualidade de vida .

...............................................•

Festa dos
Aniversariantes será no
dia 24 de abril.



Biblioteca ACEA

A ACEAcoloca em prática um projeto antigo de criar sua
própria biblioteca. Para isso, contamos com a participa-
ção de todos que dispõem de livros ou revistas em suas
residências para compor nosso acervo. Os associados
poderão solicitar o empréstimo dos livros ou fazer a lei-
tura na sede da associação. Para saber como doar entre
em contato conosco pelo telefone (85) 3224-8601.

30 anos da ACEA

Continuamos com o nosso grupo de trabalho todas as
quintas a partir das 15 horas na sede da associação. Nos-
so objetivo é finalizar o trabalho de pesquisa ainda este
mês, pois temos um grande número de informações que
deverão ser compiladas para a formação do livro que de-
verá ser lançado em dezembro, quando nossa associa-
ção completará 30 anos. "

É com muita satisfação que damos boas vindas aos(as}
nossos(as} novos(as} colegas associados(as}. A ACEAestá
trabalhando para que você seja privilegiado(a} com nos-
sas ações, convênios e atividades.

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ROCHA DIAS
MIRIAM CELESTE VERAS DA SILVA
VALMIK RIBEIRO DA SILVA

"



Cardápio antissódio combate a
hipertensão e retenção de líquido

Será que o seu prato de comida está salgado demais?
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) apontam que sim. O brasileiro consome mais
que o triplo do sal do que deveria - são 12g ingeri-
das contra as 3g recomendadas diariamente pelo Ins-
tituto Nacional de Cardiologia. Isso acontece porque
além do sal que acrescentamos à comida, ingerimos
também diversos produtos industrializados que são
ricos nesse ingrediente. O maior problema do con-
sumo desenfreado é que o sal é a principal fonte de
sódio, nutriente que em excesso traz um caminhão
de males para a sua saúde. Hipertensão, retenção de
líquidos, inchaço e cálculo renal fazem parte da lista.
A boa notícia é que é possível reduzir as quantidades
de sódio em nosso corpo com mudanças na alimenta-
ção - não apenas cortando o sal e o sódio escondido
dos alimentos, como também ingerindo nutrientes
que favorecem sua excreção, diminuindo sua concen-
tração no organismo. Confira quais são eles:

Potássio: o melhor amigo
Para entender porque o potássio é tão importante
para reduzir os níveis de sódio no organismo, primei-
ro devemos saber que o sódio e o potássio tem uma
relação bem próxima exercendo as funções em nosso
corpo. A pressão sanguínea é regulada, em parte, por
um balanço entre potássio e sódio dentro das célu-
las, sendo o primeiro relaxador das paredes dos vasos
sanguíneos, e o segundo responsável pelo aumento
da pressão arterial. Dessa forma, ingerir alimentos
ricos em potássio induz a eliminação do sódio pelos
rins, diminuindo sua concentração em nosso corpo.
Diversos estudos têm demonstrado que o aumento
da quantidade de potássio na dieta pode reduzir mui- .
to o risco de doenças cardiovasculares e têm efeitos
positivos sobre a pressão sanguínea. Banana, batata,
peixes, abóbora e damascos secos são exemplos de
alimentos ricos em potássio.

Água
Quando a concentração de sódio aumenta demasia-
damente, o cérebro envia uma mensagem para au-
mentar a ingestão de água. Sensores localizados nos
vasos sanguíneos e nos rins identificam que há exces-
so de sódio e promovem uma reação em cadeia que
tenta aumentar o volume de líquido no sangue, sendo
necessária a ingestão de água. Portanto, beber água é
essencial para o controle de sódio no organismo, evi-
tando complicações como aumento da pressão arte-
rial; cálculo renal e retenção de líquidos.

Água de coco
Além de atuar na redução dos níveis de colesterol,
ajudando a prevenirdoenças cardiovasculares, a água

de coco é uma fonte natural de potássio e tem ação
diurética, auxiliando duplamente a diminuir os níveis
de sódio em nosso organismo. É importante ressaltar
que a água de coco não substitui a água natural e seu
consumo diário deve ser de até três copos de 300ml
cada.

Chás dluréticos
Plantas como alfafa, hibisco, cabelo de milho, cavali-
nha, dente-de-leão, rosa-mosqueta e folha de abaca-
te rendem chás com alto potencial diurético, além de
favorecer o bom funcionamento dos rins, ajudando na
eliminação de sódio pela urina. É importante ressaltar
que os chás diuréticos não só ajudam na eliminação
de sódio, como também de água, e por isso não deve-
mos esquecer a hidratação. A quantidade recomen-
dada seria de quatro xícaras divididas durante o dia.

Alimentos que hidratam
A ingestão de água pode se dar não apenas com os
líquidos, mas também enriquecendo a dieta com fru-
tas e legumes que possuem altas quantidades de água
em sua composição, complementando a hidratação e
auxiliando assim na eliminação de sódio pela urina.
Melancia, abacaxi e morango são exemplos de frutas
com alto potencial de hidratação. Pepino, tomate, ce-
noura e alface estão no time de verduras .e legumes
ricos em água.

Leite e iogurtes
O excesso de sal estimula a excreção do cálcio pela
urina, favorecendo o aparecimento-de pedras nos rins
e doenças como osteoporose. Ao ingerir leite e deri-
vados, você não só está aumentando as quantidades
de potássio em seu corpo como também está repon-
do as perdas de cálcio que o sódio proporciona. Um
estudo descobriu que a ingestão de leite tem um im-
pacto positivo no combate à hipertensão, justamente
por favorecer a excreção de sódio. Entretanto, é im-
portante ficar de olho na tabela nutricional, principal-
mente de iogurtes e outros derivados industrializados
do leite, pois estes podem levar conservantes e até
mesmo sódio.

Ômega3
Esse nutriente é precursor da prostaglandina, subs-
tância que aumenta a excreção renal do sódio e me-
lhora a vascularização. Um estudo da Universidade
Northwestern (EUA) acompanhou 85.000 mulheres
por 10 anos e descobriu que o ômega 3 ajuda a re-
duzir a pressão arterial. Peixes(salmão, atum e truta),
linhaça, nozes, brócolis e feijão são algumas fontes
desse nutriente.
Fonte: www.minhavida.com.br



Batata doce boa para
quem tem diabetes

As batatas doces contêm amido, que facilmente se transforma em glicose, é
rica em fibras e vitamina A. Seu sucesso faz parte do seu índice glicêmico, que
reflete o impacto promovido pelo carboidrato ingerido nos níveis sanguíneos
de glicose. Vitaminas do complexo B e alguns sais minerais, como ferro, fósforo, cálcio, potássio e um pouco
de vitamina C. Bastante nutritivas suas folhas podem ser preparadas como qualquer outra verdura de folha.
Recomendada para quem tem diabetes, sua ingestão deve ser equilibrada.
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Alimentos que ajudam
na digestão

Para se obter um bom funcionamento
do sistema digestivo é necessário man-
ter uma alimentação bem equilibrada
no seu dia a dia.

Alimentos que ajudam
na digestão:

- Gengibre

- Iogurte

- Banana

- Ameixa

- Pêra

- Mamão

Alimentos que prejudicam
uma boa digestão:

- Bebidas Alcoólicas

- Frutas Ácidas

- Carnes Gordurosas

- Enlatados

- Frituras

- Bebidas gasosas

É importante lembrar que uma boa mastigação, evitar líquidos durante as refeições, e manter uma
rotina de horários para se alimentar, ajuda muito todo o processo digestivo. Beba água, no mínimo
2 litros por dia, você também vai perceber uma boa melhora na sua digestão.

Fonte: www.buscasaude.com.br



.. 1a Caminhada de 2013

Com a parceria da AGECEF, CREA/CE, ASCREA/CE, APCEF/CE e com o patrocínio do Sindus-
com, a ACEA proporcionou aos seus associados a 1ª Caminhada de 2013 do Projeto Pra Cui-
dar que foi realizada na manhã do dia 24/03 no Cocó.



Parabenizamos os(as) aniversariantes do mês
de Abril pelo dia tão especial. Felicidades!

Classificados..................................................................•
Quer vender, trocar ou oferecer seus
produtos? Anuncie em nosso informativo •
mensal.
O espaço pode ser para pessoa física ou
jurídica. Caso tenha interesse entre em
contato com a ACEA e garanta seu espaço.

Vendo, por motivo de viagem, móveis e eletrodomésti-
cos, em excelente estado de conservação, tais como:

Geladeira Brastemp, TV Sony, Máquina de Lavar e
Fomo Microondas Electrolux, Liquidificador, Batedei-
ra, Ventiladores, Sofá, Tapetes etc. Vendo também um
Honda FIT LX Flex 2008/2008.

Tratar com Jaurícia: (85) 8522 2059 e 32463555.

Agenda........•............................•
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Camas
Cômodas

Criados

A ACEA convida você a cuidar da
saúde, praticando atividades que
fazem bem ao corpo e à aln Ia

Às segundas, quartas e sextas
a partir da 06:00h da manhã

Av. Beira Mar
em frente ao edifício Volta da Jurema,
logo após ao Hotel Othon.

futiiim,Wi
. Paulo Barroso

Educador fisico. especialistCJ em
psjco~dagogia e esporte escolar.
CREf 2128 GICE

Augusto Carvalho
Educador físico. especialista em
fisiologia do exercício e professor
de spinning.
CRE.F 326 GICE

•
R.Amâncio Valente 1760

Cambeba 3276 5806

www.hoguetti.com.br

Fique por dentro de nossas atividades culturais e palestras. Veja as datas e programe-se!

Dias 03,10 e 17/04
Encontro entre amigos
Horário: 16 às 17 horas
Local: ACEA

Dia 24/04
Aniversariantes do mês
de abril.
Horário: 15 horas


