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As SUPERBACTÉRIAS e a
Saúde Humana
GABRIELLA BASSI DAS NEVES(1), NATÁLIA CRISTINA MILANI(2), LENITA MOURA STEFANI(3)

A

s
doenças
tra n s m it id a s
por alimentos
(DTAs)
constituem
um dos problemas de
saúde pública mais
frequente do mundo
contemporâneo. São
causadas por agentes
etiológicos, principalmente
microrganismos, os quais penetram no organismo
humano através da
ingestão de água e
alimentos contaminados, causando doença
grave principalmente
em indivíduos imunocomprometidos como
idosos e crianças.
Nas doenças de origem bacteriana observam-se ainda infecções causadas por
bactérias resistentes
a antibióticos, principalmente patógenos
como Salmonella spp,
Campylobacter jejuni,
Escherichia coli, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus
au-

reus e Yersinia enterocolitica.
A resistência microbiana pode ser definida como a capacidade
de alguns micro-organismos de crescer
e se multiplicar na
presença de determinados antibióticos. A
resistência ao antibiótico é uma consequência da evolução
bacteriana e pode ser
natural ou adquirida.
A resistência natural
corresponde a uma
característica da espécie bacteriana e todas
as amostras desta espécie apresentam esta
propriedade. A resistência natural não
perturba a terapêutica porque já se sabe
que um determinado
micro-organismo é naturalmente resistente
ao antimicrobiano. Na
resistência
adquirida, somente parte das
amostras é resistente,
sendo estes os casos

de maior preocupação,
onde as populações de
bactérias inicialmente sensíveis se tornam resistentes a um
agente antibacteriano
e proliferam se espalhando sob a pressão
seletiva da utilização
desse agente.
É importante ressaltar que o antimicrobiano não induz a
resistência e sim seleciona as bactérias
mais resistentes existentes na população.
Existe a preocupação crescente sobre o
fato de que o uso indiscriminado dos antibióticos para obtenção de
melhores índices zootécnicos, como promotores de crescimento,
profilaxia e tratamentos em veterinária,
possa contribuir com
a formação de um estoque de bactérias entéricas resistentes aos
medicamentos e que,
se patogênicas podem

causar riscos à saúde
pública. Entretanto, a
seleção de bactérias
resistentes não ocorre apenas pelo uso
inadequado de antimicrobianos em animais, mas também
em humanos. Muitos
dos princípios ativos
dos antibióticos utilizados em veterinária
são os mesmos utilizados em medicina
humana. Desta forma
é crescente a preocupação com relação ao
aumento do número
de bactérias multirresistentes.
Alguns
pacientes
apresentam
características específicas
que lhes conferem
maior susceptibilidade a se tornarem infectados por micro-organismos resistentes.
Entre estes pacientes
mais susceptíveis, estão os pacientes imunodeprimidos, os que
passaram por um

processo cirúrgico e
os de terapia intensiva, que geralmente
passam por procedimentos invasivos durante seu tratamento
como acesso venoso,
ventilação mecânica,
utilização de sondas,
próteses ortopédicas e
válvulas cardíacas.
Estima-se de acordo
com o Ministério da
Saúde, que no Brasil
mais de 70% das bactérias
responsáveis
pelas infecções hospitalares são resistentes
a pelo menos um dos
antimicrobianos
comumente
utilizados
para o tratamento dos
pacientes.
Estes
pacientes
quando
acometidos
por uma infecção por
cepas bacterianas resistentes podem sofrer
complicações que dificultam o tratamento e
muitas vezes a terapia
requerida para o tratamento destas bacté-

rias pode ser tóxica ou
insuficiente para eliminá-las podendo elevar os casos de mortalidade decorrentes
destas infecções. Outro ponto importante é
que como as bactérias
passam a ser resistentes aos antibióticos comumente ultilizados
no tratamento destas
infecções é necessário o desenvolvimento
de novas drogas o que
custa tempo e dinheiro.
É importante monitorar a prevalência dos
patógenos resistentes
aos antimicrobianos.
A informação sobre a
resistência pode ser
importante no diagnóstico e no tratamento das infecções e
também ser útil para
o controle na prescrição de antibioticos
adequados e dosagens
correta,
previnindo
novo desenvolvimento
de resistência.

(1) Zootecnista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, UDESC/CAV
(2) Acadêmica do Curso de Zootecnia e Monitora de Microbiologia e Imunologia do Departamento de Zootecnia, UDESC/CEO
(3) Professora Adjunta do Departamento de Zootecnia, UDESC/CEC. Email: Borrucia@ Hotmail.Com
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APACO Comemora 24 Anos de História e Lança
o Leite com a Marca SABOR COLONIAL

N

PAULO RICARDO FICAGNA(1)

o dia 29 de
novembro, foi
realizado na
Unochapecó, o evento
em comemoração aos
24 anos da Associação
dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense - Apaco. Na ocasião foi lançado o leite
com a marca “Sabor
Colonial” (Figura 1).
A atividade contou
com a participação
de
aproximadamente 100 agricultores,
além de representantes das cooperativas
afiliadas, estudantes,
instituições de ensino,
pesquisa e extensão e
autoridades da região
(Figura 2).
O evento iniciou com
uma “mesa redonda”
coordenada pela agricultora e atual presidente da Apaco – Diva
Vani Deitos com o
tema “Perspectivas e
Desafios para a Agricultura Familiar”. A
mesa contou com a
presença do palestrante deputado federal Pedro Uczai e os
debatedores deputados estaduais Dirceu

Dresh, Luciane Carminatti e Padre Pedro
Baldissera (Figura 2).
Uczai enfatizou sobre a importância de se
preservar a cultura da
agricultura
familiar.
“O que vem da agricultura é coisa boa, saudável e quando nós vemos uma marca com
um sabor que vem da
colônia, é muito gratificante. Hoje, quando
eles estão lançando
um leite Longa Vida
com a marca Sabor
Colonial, acho que é
uma síntese de toda
a história construída
por essas famílias que
tem um significado
muito importante para
cultura”, completou o
deputado.
Um reconhecimento
importante que ficou
registrado durante o
debate, foi o de que
a Apaco “foi o berço
histórico” para a criação de muitas formas
de organização (associações,
cooperativas, agroindústrias
familiares, outras) que
contribuíram de forma
significativa para o de-

senvolvimento da agricultura familiar no sul
do Brasil.
Segundo o Engº Agrº
da Apaco e professor
do curso de Agronomia
da Unochapecó, Gelso
Marchioro, “a bacia
leiteira vem se tornando uma importante fonte de geração de
renda e de manutenção dos agricultores
no meio rural impactando positivamente
na dimensão social.
Além de ser uma geração de renda regional
através da produção,
comercialização e industrialização,
nos
últimos 15 anos houve um aumento muito
grande na qualidade
do leite”. “Os agricultores menores, vão estar fora do sistema por
que eles não produzem
quantidades suficientes para justificar o recolhimento, e acompanhar o perfil produtivo
exigido pelo mercado.
Um dos objetivos da
organização das pequenas cooperativas e
do trabalho desenvolvido pela Apaco, é fa-

zer com que se consiga
criar um sistema autônomo para que esses
agricultores menores,
que teoricamente estariam excluídos, possam continuar ligados
ao mercado”, explica
Gelson.
Aluisio Blasio Vogel,
associado da Cooperativa dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região de
São Carlos-SC (Cootrafar), vê na oportunidade oferecida pela
Apaco
juntamente
com as cooperativas
melhores condições de
vida e valorização do
trabalho rural. “Com
o tempo fomos alcançando um preço maior
e uma quantia maior
de leite, com isso conseguimos
construir
uma
agropecuária
dentro da cooperativa. Tudo isso foi facilitando a vida de nossas famílias, estamos
mantendo um preço
no nível dos demais
produtores, e assim
estamos nos mantendo muito bem”, conta
Aluisio.

Figura 1. Caixa de leite com a Marca Sabor Colonial

Figura 2. Público: representantes das cooperativas afiliadas, estudantes, instituições de ensino, pesquisa e extensão e autoridades da
região

Cooperativa Central Sabor Colonial
A Cooperativa Central Sabor Colonial foi fundada em agosto de 2010, após um longo processo de construção e experiências na agricultura familiar, na agroecologia, na economia
solidária, cooperativas de produção e experiências de comercialização regional.
Seu objetivo principal é reunir cooperativas de produtores membros de famílias agricultoras
de consumo, de comercialização, agropecuária, de trabalho e serviço e produção.
A iniciativa visa à defesa econômico-social e de organização dessas cooperativas proporcionando condições para o exercício e desenvolvimento de suas atividades. Esta iniciativa
é construída pela Apaco com a participação de diversos movimentos e entidades ligadas à
agricultura familiar de Santa Catarina.
A Cooperativa Central conta com a filiação de 32 cooperativas e 172 agroindústrias familiares que utilizam a marca Sabor Colonial produzindo mais de 1.100 produtos comercializados
em todo o Estado. Somente o leite arrecada cerca de um milhão de reais por mês através da
comercialização de aproximadamente 600 mil litros por mês, beneficiando mais de 200 famílias com esse trabalho.
(1) Professor do curso de Zootecnia da Udesc – Chapecó/SC - Coordenador do encarte Sul Brasil Rural

Figura 3. Mesa de debate – da esquerda para a direita: Padre Pedro
Baldissera, Luciane Carminatti, Pedro Uczai, Dirceu Dresh e Diva Vani
Deitos

Ao final do evento,
realizou-se um brinde
simbólico do lançamento do leite Sabor Colo-

nial acompanhado de
um café colonial com
produtos da agricultura
familiar.

USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.
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Tuberculose é uma Doença Infecto-Contagiosa
que Afeta os Pulmões: O Que Devemos Saber?
JULIANA WIEBLING(1), MARINE COSSA(1), NATANA BARRETTA(1), SOLANGE TARELI(1), GRASIELE BUSNELLO(2), MARTA KOLHS(2), RITA OLTRAMARI(2)

A

tuberculose
é
uma das principais doenças
infectocontagiosas
do
planeta; desta forma é
considerada um problema de saúde pública.
A transmissão ocorre pela via respiratória,
por meio da inalação de
partículas
infectantes
no meio ambiente, principalmente em contatos
íntimos
prolongados
(moradia e trabalho).
Sua transmissão ocorre
de uma pessoa infectada
para uma pessoa sadia

através do ar, da fala,
espirro ou tosse.
O agente causador da
tuberculose é a bactéria
Mycobacterium tuberculosis.
Os sinais que podem
aparecer são: tosse produtiva por mais de três
semanas, febre baixa
repentina, sudorese noturna, falta de apetite e
emagrecimento e quando atinge os pulmões
sente-se dor torácica e
tosse inicialmente seca.
Com o aparecimento
de um ou mais desses

sintomas o recomendado é procurar imediatamente a Unidade Básica
de Saúde para que seja
diagnosticada a doença,
sendo que os principais
exames realizados são a
baciloscopia (coleta de
escarro), radiografia e
teste tuberculínico.
Quando diagnosticada
a doença, o tratamento
é disponibilizado gratuitamente pelo SUS e deve
ser seguido criteriosamente, com acompanhamento e supervisão
da equipe de saúde.

Porém, vale ressaltar
que ao nascer, todas as
crianças devem ser vacinadas contra a tuberculose através da vacina
BCG, à qual resulta no
aparecimento de um nódulo no local da aplicação (braço direito), que
evolui para uma ferida,
durando cerca de oito
a dez semanas, além de
febre, cansaço, dor de
cabeça e dores musculares. Ela irá garantir a
imunidade do individuo
contra a tuberculose no
decorrer de toda a vida.

(1) Acadêmicas do curso de Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
(2) Enfermeiras e Professoras do curso do Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC

Mal de Alzheimer é uma Doença Degenerativa
Atualmente Incurável, mas que Possui Tratamento
GÉSSICA STOCCO(1), KELI FINGER(1), MELLANI DUMKE, (1), TALITA CADONÁ(1), ÚRSSULA RITZEL(1), GRASIELE BUSNELLO(2), MARTA KOLHS(2), RITA OLTRAMARI(2)

O

mal de Alzheimer atualmente é uma das
formas mais comuns de
demência, sendo uma
das maiores causas do
comprometimento cognitivo e comportamen-

tal no envelhecimento.
As causas do mal de
Alzheimer ainda são
desconhecidas, porém
sabe-se que existem relações com certas alterações nas terminações
nervosas e nas células

cerebrais que influenciam nas funções cognitivas.
A doença se instala de forma insidiosa,
com queixas de dificuldade de memorização
e desinteresse pelos
acontecimentos diários,
sintomas
geralmente
menosprezados
pelo
paciente e seus familiares.
Inicialmente é comprometida a memória
de trabalho, memória
de curta duração que
nos permite exercer a
rotina diária. Os pacientes esquecem onde
deixaram as chaves do
carro, a carteira, o talão
de cheques, o nome de
um conhecido. Com o
tempo, a pessoa deixa
as tarefas pela metade,
esquece o que foi fazer
no quarto, deixa o fogão
aceso, abre o chuveiro e
sai do banheiro, perde-se no caminho de volta

(1) Acadêmicas do curso de Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
(2) Enfermeiras e Professoras do curso do Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC

para casa.
Caracteristicamente,
esses “esquecimentos”
se agravam quando o
paciente é obrigado a
executar mais de uma
tarefa ao mesmo tempo. A perda de memória
é progressiva; a incapacidade para lembrar fatos recentes contrasta
com a facilidade para
recordar o passado.
O tratamento da doença é indicado com a
finalidade de ajudar os
pacientes a manter a
habilidade de executar
as atividades de rotina
por mais tempo e de
preservar a capacidade
de relacionar-se com os
familiares e amigos.
A doença é incurável.
O objetivo da terapêutica é retardar a evolução
e preservar por mais
tempo possível as funções intelectuais. Os
melhores
resultados
são obtidos quando o

Diferença visual entre um cérebro normal (esquerda) e um cérebro
com a doença degenerativa (direita)

tratamento é iniciado
nas fases mais precoces.
Com a evolução da
doença a pessoa passa
a necessitar de maior
ajuda para realizar as
tarefas básicas de rotina, podendo não reconhecer seus familiares.
Já com a doença
completamente estabelecida há uma dependência completa, onde

a pessoa fica restrita ao
leito, apresenta perda
de peso, é incapaz de
realizar qualquer atividade de rotina. Pode
tornar-se intolerante a
alguns medicamentos e
desenvolver problemas
renais. Em muitos casos a morte não é ocasionada pela doença e
sim por fatores relacionados à idade avançada.

TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.
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Receita

Indicadores

Lombo trançado

Tempo
Quinta-feira (12/12): O sol aparece em boa parte
do estado. Temperatura mais amena.
Sexta-feira e sábado (13 e 14/12): Sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e
noite, típicas de verão. Temperatura em elevação,
mais alta no sábado.

TENDÊNCIA de 15 a 25/12 de 2013
Nesses dias o ar mais seco mantém presença de
sol, com algumas nuvens, e temperaturas altas que
devem provocar pancadas de chuva entre a tarde e
noite. Ressalta-se que devido ao calor, as pancadas
de chuva localizadas e passageiras, são frequentes
nessa época do ano (primavera e verão), e por vezes
podem ocorrer também na madrugada.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL
Dezembro/2013, Janeiro e Fevereiro/2014

Início do verão no Hemisfério Sul:
21/12 às 14h e 11min
A previsão para o trimestre é de chuva ligeiramente
abaixo da média climatológica para o Oeste e Meio-Oeste Catarinense. Do Planalto ao Litoral, a chuva
deve ficar próxima a média climatológica. A chuva
deve ser mal distribuída no tempo e no espaço,
com períodos consecutivos sem chuva, o que pode
beneficiar o turismo. Porém no Oeste e Meio Oeste,
a falta de chuva pode prejudicar abastecimento de
água e atividades de agricultura e pecuária. Vale
salientar que ocorrerão eventos de chuva forte (acumulados significativo de chuva em curto espaço de
tempo), temporais com ventania e granizo, que são
característicos da estação do verão.
Com relação à temperatura, a previsão é de um
trimestre com temperatura acima média climatológica no Oeste e Meio Oeste, ou seja, um verão mais
quente do que o normal. Nas demais regiões, a
temperatura deve ficar próxima à média climatológica. Pelo menos uma a três ondas de calor (período
prolongado com dias consecutivos de calor intenso)
são esperadas no trimestre, podendo igualar e/ou
superar recordes.

Ingredientes
1 lombo suíno com cerca de 3kg
1 xícara de vinho branco seco
2 folhas de louro
2 colheres (sp) de molho shoyo
2 colheres (sp) de mostarda
sal a gosto
Molho
6 colheres (sp) de nata
6 colheres(sp) mostarda
4 colheres (sp) mel
Modo de fazer
Limpe o lombo retirando as aparas.
Corte em 3 partes sem separar 1 das extremidades,
tempere com o vinho
branco,louro,mostarda sal e o molho shoyo, deixe
tomar gosto por 2
horas.
Antes de levar ao forno trance o lombo e leve para
assar com o tempero
onde ele ficou reservado.Leve ao forno coberto com
papel aluminio por
40min, após retire o alumionio e deixe mais 15 min
ate dourar.
Para o molho misture os ingredientes e leve ao fogo
por 5 min, mexendo sempre.
Sirva para regar o lombo.
Decore com rodelas de abacaxi grelhadas na manteiga e cerejas.
Eloá Ramos

Receita à Base de Mel

Vitamina de Frutas Energética
Ingredientes
- Mamão papaia (contém papaina)
- Banana prata (potássio)
- Pêra
- Pólen
- Mel
Modo de Fazer
- Bater no liqüidificador e beber imediatamente.
Fonte: PAGANINI - EPAGRI-PARAÍSO/SC
(49) 3627-0202 – paganini@epagri.sc.gov.br

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Espaço do Leitor
Este é um espaço para você leitor (a).Tire suas dúvidas, critique, opine, envie
textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:
SUL BRASIL RURAL
A/C UDESC-CEO
Rua Benjamin Constant, 84 E Centro. Chapecó-SC
CEP.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal
Próxima Edição –16/01/2014







A UDESC/CEO e o Jornal Sul Brasil,
desejam a todos os leitores um
FELIZ NATAL e 2014 com Saúde,
Paz, Amor e Prosperidade.



















































































































COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
www.maxicreditosc.com.br
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