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FIQUE BEM

ALOPECIA
afeta 5% das mulheres
Primeiro, é preciso entender que nem toda queda de

Dermatologia (SBD), é uma doença inflamatória que

cabelo significa alopecia. Todos os dias, perde-se de 60

inativa os folículos capilares e provoca queda de cabelo.

a 100 fios, o que é normal, principalmente nas estações

Está associada a fatores emocionais, como traumas fí-

com menor incidência solar, como outono e inverno.

sicos, estresse e quadros infecciosos (alérgicos).

Mas, se a quantidade de fios no ralo do banheiro ou na

Alopecia Frontal Fibrosante ocorre mais em mulhe-

escova de cabelo aumentar muito, procure um médico

res na pós-menopausa. Trata-se de um processo infla-

especializado em dermatologia ou tricologia (ramo da

matório que destrói os folículos capilares, impedindo o

ciência que trata dos pelos ou cabelos).

nascimento de novos fios.

“A alopecia pode ter um impacto emocional, psicos-

Alopecia Senil está relacionada à fase do envelhe-

social e mental significativo nas mulheres. O melhor

cimento da mulher, quando os fios afinam gradativa-

que podemos fazer é apoiá-las. Muitas pessoas lutam

mente e deixam o cabelo mais ralo. Porém, pode ser

contra o estigma e a discriminação”, comentou Nicole

causada por questões hormonais.

Friedland, presidente da Fundação Nacional de Alopecia Areata (NAAF).

TRATAMENTOS – Existem vários tratamentos, desde a
medicação tradicional até os procedimentos mais ino-

TIPOS – Alopecia Androgenética é uma das principais

vadores da área dermatológica, que retardam a queda

causas da calvície nas mulheres. Geralmente, manifes-

de cabelo.

ta-se na região central do couro cabeludo. A exemplo

Outra possibilidade é conviver com a calvície. Afinal,

de outros distúrbios dermatológicos, tem relação com

ter o cabelo curto ou raspado não diminui a beleza ou a

predisposições genéticas e hormonais.

feminilidade de ninguém, mas sim, ressalta a força de

Alopecia Areata, segundo a Sociedade Brasileira de

quem lida abertamente com a doença.

O efeito do

HORÁRIO DAS
REFEIÇÕES
na saúde

não apenas perderam uma média de 3,3 kg ao longo de 3
meses, como também apresentaram melhorias significativas na pressão arterial e no nível de colesterol.
RELÓGIO BIOLÓGICO – Os horários das refeições
devem estar alinhados ao seu relógio biológico. “Isso
é atribuído ao nosso ritmo circadiano — período de 24
horas em que nosso relógio biológico se baseia”, explicou Emily Manoogian, chefe dos ensaios clínicos do
Salk Institute.
"A alimentação com restrição de tempo é, na verdade,

Jantar mais cedo, tomar café da manhã mais tarde e

o terceiro componente da nutrição, que é quando você

não “assaltar” a geladeira no meio da noite auxiliam

come. A comida estimula o cérebro, avisando que é hora

o organismo a fazer um jejum noturno prolongado.

de acordar. Se você comer tarde da noite, quando seu

Isso pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, a

corpo está se preparando para dormir, isso pode deixar

perder peso, a reduzir a pressão arterial e até dimi-

seu organismo fora de sincronia”, observou Emily.

nuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 (por causa
da regulação da glicose).

Segundo a cientista, digerir comida à noite, enquanto seu corpo está tentando descansar, pode ser proble-

Um estudo do Salk Institute (EUA) com homens e mu-

mático, pois o organismo não consegue repousar. Dar

lheres acima do peso, pressão arterial elevada e alta taxa

uma trégua ao corpo à noite é fundamental para que os

de açúcar no sangue mostrou que quando os participan-

seus sistemas de reparação entrem em ação.

DICAS

• O consumo de alimentos deve terminar pelo

• Para Emily, somente água sem gás é permitido

• Garantir oito horas de sono por noite também

durante esse período de jejum.

•

Ao acordar, você deve esperar de 1h a 2h antes

de tomar o café da manhã. E, se puder, tente
ingerir a maior parte das calorias na primeira
metade do dia.
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tes foram submetidos a um jejum noturno de 14 horas,

menos de 3h a 4h antes de dormir.

ajudará a reforçar os efeitos positivos da

prática. Cortando os lanches noturnos você já
vai sentir diferença.

• A alimentação com restrição de tempo pode
ajudar, mas consulte antes um especialista.
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FIQUE
POR
DENTRO
BEM

DESCOBRINDO A HISTÓRIA

ANGELITA
GAMA é uma
das cientistas
mais influentes

SELEÇÃO
BRASILEIRA
de futebol
estreia dia 24
de novembro

Por causa da pandemia, a Copa do Mundo Fifa
Catar será realizada em novembro. O Brasil
está no grupo G, junto com Sérvia, Suíça e
Camarões. O jogo de estreia é contra a Sérvia.
No sorteio, como líder do Ranking da FIFA,
o Brasil ficou no Pote 1, reservado para os
cabeças de chave. A nossa seleção é quem
mais liderou na história dos Mundiais, sendo
considerada uma cabeça de chave em 20
ocasiões. Alemanha e Itália (15 vezes cada
uma), e Argentina (14).

A cirurgiã, pesquisadora e professora emérita da
USP, Angelita Habr-Gama, foi reconhecida pela

NOVO PRAZO

para entrega do IR:
31 de maio
A Receita Federal prorrogou o prazo para entrega
da declaração do Imposto de Renda 2022 para o dia
31 de maio. A justificativa é a pandemia.
O calendário de restituições, que vai de maio a
setembro, está mantido.
É obrigado a declarar quem teve rendimentos
tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado.
Mais informações, no site www.gov.br

Universidade de Stanford, nos EUA, como uma das
médicas que mais contribuíram para o desenvolvimento da ciência no mundo e incluída entre os
2% de cientistas que mais se destacaram mundialmente.
Angelita traçou uma trajetória de sucesso e é referência mundial na especialidade em que atua, a
coloproctologia, que estuda as doenças do intestino grosso, do reto e ânus.
Em 1952, aos 19 anos, entrou na Faculdade de
Medicina da USP, onde foi professora titular de cirurgia, e teve uma carreira marcada pela formação
altamente especializada e pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.
Pioneira, foi a primeira mulher residente de cirurgia do Hospital das Clínicas (HC). Criou a disciplina de coloproctologia na unidade, e foi a primeira
a chefiar os departamentos de Cirurgia e Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP.
Publicou centenas de trabalhos científicos, ganhou mais de 50 prêmios nacionais e internacionais.

Maiores de 50
consomem mais na
Segundo pesquisa da NielsenIQ, a faixa de quem

uma das mulheres mais influentes do Brasil.
Além de uma carreira profissional brilhante, An-

de Prevenção do Câncer Colorretal pela Organiza-

gelita é uma guerreira. Em 2020, aos 87 anos, se

ção Mundial de Gastroenterologia (OMGE).

curou da Covid-19 após 50 dias sedada na UTI.

Pela primeira vez, a Academia Brasileira

comércio eletrônico. Além disso, os sites estão

sociation. Foi reconhecida pela revista Forbes como

Foi nomeada coordenadora no Brasil do Programa

CURIOSIDADES

INTERNET

É a primeira mulher a integrar o seleto grupo de
17 Membros Honorários da European Surgical As-

uma mulher. O mesmo ocorre nas academias da
Alemanha e da Itália.
“É um orgulho, mas ainda temos um longo

de Ciências (ABC) elegeu uma mulher, a

percurso pela frente para atingir igualdade de

biomédica Helena Nader, para a presidência.

gênero e diversidade”, disse Helena, que já

Embora tenha levado 105 anos para escolher

presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso

tem mais de 50 anos foi a única que cresceu entre

mais intuitivos, o que facilita a navegação.

uma mulher para comandá-la, essa entidade

da Ciência (SBPC) e publicou mais de 380

os consumidores do comércio eletrônico no ano

As categorias em que os consumidores mais velhos

saiu na frente da Royal Society, de Londres,

artigos em revistas científicas internacionais,

passado. Entre os motivos, a pandemia da Covid-19,

se destacam são construção e ferramentas (51%),

fundada em 1660, que nunca foi presidida por

além de formar 46 mestres e 51 doutores.

acompanhada de uma menor desconfiança do

saúde (43%) e eletrodomésticos (42%).
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É DIA

Canções
para tocar os
corações das

NOSSAS
RAINHAS

As demonstrações de carinho e gratidão são gestos sinceros do quanto as Mães
são especiais e fundamentais em nossas vidas. Para as nossas adoradas
Mães, trechos de músicas que tocam os seus corações.

MÃES Fábio Jr.
As mães fãs de Fábio Jr.
(e não são poucas) ficarão
muito emocionadas

POR TODA MINHA VIDA Daniel
“Sou sua eterna criança. Esqueça um minuto que eu cresci.
Espero, mãe, te fazer sorrir nos caminhos que eu seguir”.

com essa letra, que
exalta o amor puro e
raro dos filhos. “Mãe, agora aqui
diante de você declaro: minha vida fica
mais bonita com você do lado”.

TREM-BALA
(Especial Dia das Mães)

Ana Vilela

DONA CILA
Maria Gadú
Mamães fãs de MPB com
certeza vão adorar ser

A canção original já toca o coração de muita gente, e essa
adaptação, feita especialmente para o Dia das Mães, com
certeza emocionará a sua. “Não é sobre ter todas as pessoas do
mundo pra si. É sobre saber que, em algum lugar, alguém zela
por ti. É sobre, desde cedo, aprender a reconhecer a sua voz. É
sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós”.

homenageadas ao som
desta canção, lançada em
2009. “De todo o amor que eu tenho,
metade foi tu que me deu salvando
minh’alma da vida, sorrindo e
fazendo o meu eu”.

FILHO ÚNICO Erasmo Carlos
Para as mães que são fãs da Jovem
Guarda, é uma ótima pedida. A letra
fala do momento em que o filho

VERSOS
SIMPLES

COMO É
GRANDE O
MEU AMOR
POR VOCÊ

único vai viver sua vida no mundo, mas mesmo assim
não deixa de amar a mãe. “Ei, mãe. Já sei de antemão
que você fez tudo por mim e jamais quer que eu sofra”.

Chimarruts

Para as Mães que gostam de
reggae, música mais calma e letra
cheia de positividade. “Não te trago
flores porque elas secam e caem
ao chão. Te trago os meus versos
simples, mas que fiz de coração”.
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Roberto Carlos

MAMÃE Toquinho
“Ela é dona de tudo. Ela é a rainha do Lar. Ela vale
mais pra mim que o céu, que a terra, que o mar”.

“Eu tenho tanto pra lhe falar,
mas com palavras não sei dizer
como é grande o meu amor
por você”.

CICLO Jorge e Mateus
“Todas as vezes, minha mãe, que alguém me
disse não, você disse sim pro meu coração”.

MÃE Henrique e Diego
“Mãe, aqui tá tudo bem. Eu tô vivendo como a gente
um dia sonhou. Só quero te agradecer tudo que
sofrendo você me ensinou”.
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DEU ÁGUA NA BOCA

RISOTO

um coringa delicioso!
Está pensando em preparar um almoço ou jantar
que surpreenda seus convidados? O risoto pode ser
uma ótima escolha. Afinal, o preparo deste prato não
é complicado e o sabor é bem variado.
Não se pode afirmar com certeza como o arroz foi
parar no norte da Itália. Se foi levado pelo veneziano
Marco Polo, após sua viagem ao Oriente; se chegou
na bagagem dos espanhóis ou pelas mãos dos árabes.
Entretanto, foi a partir dele que a Itália criou um
dos seus pratos típicos mais populares no mundo: o
risoto. O segredo é mexer bastante, colocar o caldo
aos poucos, para que o arroz solte o amido e assim o
prato fique bem cremoso.
O risoto é um prato muito apreciado, quase uma
unanimidade. Pode ser servido como entrada ou
prato principal, acompanhando um vinho ou um
espumante.
A versatilidade do arroz permite criar muitos tipos
de risoto, como de camarão, bacalhau, carne picada,
frango, calabresa, legumes, palmito e até limão siciliano. Deixe a sua imaginação lhe inspirar!
TIPOS – O segredo para a perfeição do prato é a
escolha da sua principal matéria-prima, o arroz
italiano. No Brasil, há três tipos. O arbóreo, que
possui o grão mais longo e é o mais consumido na
Itália. O carnaroli, com mais amido que o arbóreo,
que demora mais para cozinhar, mas mantém

CURIOSIDADES

• A receita mais famosa teria surgido no século
16, em Milão, pelo mestre Valério de Fiandra,

responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, que
também se destacava na gastronomia italiana.
Por ciúmes da filha que iria se casar, Valério teria
colocado muito açafrão no risoto, com a intenção
de estragar a receita e assim acabar com a festa
de casamento. Para o seu desespero, o risoto
acabou agradando os convidados e nascia, naquele
momento, o Risotto alla Milanese.

• Como tantos outros pratos, a popularização do
risoto no Brasil deve-se à imigração italiana. Até

a década de 1980, o risoto era feito com sobras de
arroz, carnes e legumes, e ficou conhecido por
“arroz de forno”. Com o passar do tempo, ganhou
status de protagonista em lares e restaurantes.

• Graças à criatividade do brasileiro, o risoto

ganhou novas variações, como carne seca com
abóbora, maçã com gorgonzola, mussarela de
búfala e tomate seco, pupunha com alho-poró,
entre outras combinações.

• O “risotto bianco”, também conhecido como

risoto básico, é preparado com caldo de legumes,

melhor o al dente e é o preferido dos cozinheiros. Já

vinho branco, manteiga e queijo parmesão ralado

o “Vialone Nano”, é menor e arredondado, cozinha

para finalizar. Pode ser utilizado como base para o

por igual e é indicado para o preparo com peixes e

preparo de outras variações do prato.

frutos do mar.
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COOPERADO
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FIQUE BEMAQUI
ACONTECE

É ÉPOCA

HORTIFRUTIS

MAIO

Mexerica
Fonte de vitamina C, mas
também apresenta vitaminas A
e B, além de sais minerais como
cálcio, potássio, sódio, fósforo,

Confira os legumes, as verduras e as frutas da
estação que estão em abundância de oferta e preços
mais acessíveis. Mudanças climáticas (seca
ou chuva em excesso) podem alterar esse cenário.

FRUTAS

LEGUMES

VERDURAS

Abacate

Abóbora

Alho-poró

Caqui

Abobrinha

Almeirão

funcionamento do intestino

Jaca

Batata-doce

Louro

e ajudam no controle de

Kiwi

Berinjela

colesterol e da glicemia.

Maçã

Beterraba

A mexerica apresenta também

Mexerica

Cará

substâncias anti-inflamatórias,

Uva

Cenoura

magnésio e ferro.
As fibras solúveis encontramse no bagaço e melhoram o

que reforçam o sistema
imunológico. Uma unidade da
fruta tem cerca de 40 calorias.

Chuchu
Inhame

Pode ser consumida entre as

Mandioca

refeições, in natura, em forma

Mandioquinha

de sucos ou em receitas
mais elaboradas.
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da estação

Nabo
Rabanete
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UM TOQUE VERDE

Plantas

DEDO DE MOÇA

PENDENTES

(Sedum morganianum)
– é uma das suculentas
mais resistentes e
simples de cuidar. Pode

estão em alta

ser plantada em vaso
comum e, à medida
que os seus galhos
penderem para fora, é
hora de suspendê-la.

Ficam bem em vasos suspensos e estantes altas. É preciso adubar
e limpar as folhas secas. Abaixo, algumas espécies que vão dar
um toque verde que falta aos ambientes.

Gosta de luminosidade
e rega uma vez por
semana.
Gynura procumbens – conhecida
como VELUDO ROXO, pois suas
folhas variam entre o verde escuro e

FLOR DE MAIO

um tom arroxeado e a sua textura é

(Schlumbergera truncata)

aveludada. Vai bem à meia sombra.

– considerada uma planta

Gosta de ambientes mais úmidos.

suculenta de ramos

Pode regá-la duas vezes por semana.

pendentes e cores variadas,
gosta de claridade e a rega
deve ser feita duas vezes por
semana. As flores formam

DINHEIRO EM PENCAS OU TOSTÃO

uma cascata colorida.

(Callisia repens) – originalmente, é
uma planta herbácea de forração de
jardim. Quando cultivada em vaso,
torna-se uma planta pendente.
Vale regar uma vez por semana,

COLAR DE PÉROLA (Senecio

mas não encharcar.

rowleyanus) – os seus ramos têm
bolinhas, que lembram pérolas.
Apesar de ser uma suculenta,
precisa ser regada com
mais frequência.

PEPERÔMIA FILODENDRO – suas folhas

Vale manter o

têm formato de coração e as suas bordas são

solo úmido,
mas nunca
encharcado. A
espécie ainda
dá pequenas
flores brancas.
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esbranquiçadas. É muito usada em jardins
COLUMEIA PEIXINHO (Nematanthus wettsteinii) – com

verticais ou como espécie pendente em

folhas verdes escuras e flores avermelhadas, é uma

jardineiras altas (exibe uma cabeleira de até um

das opções mais charmosas para vasos suspensos ou

1m de comprimento). Não deve ser exposta ao

jardins. Vai bem em meia sombra e precisa de rega duas

sol porque as suas folhas podem queimar. Vale

vezes por semana.

regar uma vez por semana.
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RECEITAS
FICHA 238

Risoto de Camarão

o vinho e o tomate, misture. Acrescente o caldo de

Ingredientes

minutos, mexendo regularmente. Acerte o sal. Cozinhe

legumes, aos poucos, deixando cozinhar de 10 a 15

2 xícaras (chá) de arroz para risoto

mais 5 minutos e teste o ponto do arroz. Se necessário,

500g de camarão limpo

coloque mais um pouco de caldo e cozinhe até que

suco de 1 limão

o arroz esteja "al dente". Abaixe o fogo, coloque 1

200g de manteiga sem sal

colher de manteiga, mexa delicadamente, acrescente o

1 cebola média picadinha

camarão e misture. Desligue o fogo, acrescente o queijo

1 dente de alho picado

parmesão, misture bem para que o arroz fique cremoso.

2 tomates picados

Salpique a salsa e sirva em seguida.

1 litro de caldo de legumes
100ml de vinho branco seco
100g de queijo parmesão em pedaço, ralado
sal e salsinha a gosto

Casca de Mexerica Cristalizada
Ingredientes

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os camarões já limpos com o
suco de limão e deixe por 5 minutos. Enquanto isso,

3 xícaras (chá) de casca de mexerica cortadas em tirinhas
1 ½ xícara (chá) de açúcar demerara ou cristal
1 ½ xícara (chá) de água

dilua o caldo de legumes em 1 litro de água, reserve
aquecido. Em uma panela média, derreta 2 colheres

Modo de preparo

(sopa) de manteiga, doure metade da cebola, junte os

Deixe as cascas de mexerica de molho em água fria por 24

camarões e refogue por 3 minutos ou até os camarões

horas. Escorra e troque a água, repita a operação 3 vezes

mudarem de cor, acrescente uma pitada de sal. Retire

ou mais. Em uma panela, leve-as ao fogo baixo com o

os camarões como auxílio de uma escumadeira. Reserve

açúcar e 1 ½ xícara de água, mexendo para o açúcar não

aquecidos. Na mesma panela, coloque 1 colher (sopa)

queimar. Estará no ponto quando a água secar e as cascas

bem cheia de manteiga, o restante da cebola, o alho e

ficarem açucaradas. Transfira para uma assadeira e deixe

refogue por 2 minutos. Acrescente o arroz, misture e

esfriar. Guarde em um pote hermeticamente fechado.

refogue por 3 minutos aproximadamente. Acrescente

Sirva com cafezinho, fica uma delícia!

