
A proteína é uma macromolécula formada por no mí-
nimo três pequenas moléculas, chamadas aminoácidos. 
As proteínas ingeridas têm seus aminoácidos aproveita-
dos através da digestão, a qual envolve a desnaturação 
da proteína através da exposição ao ácido e à hidrólise 
por parte de enzimas denominadas proteases.

Função das proteínas
Elas desempenham um papel muito importante em 

nosso organismo, pois fornecem material tanto para a 
construção como para a manutenção de todos os nos-
sos órgãos e tecidos (e não somente dos músculos, como 
muita gente acredita). Participam como contribuintes 
básicos das fi bras musculares, cabelo, ossos, dentes e 
pele, ou seja, são essenciais em todo o organismo.

Fontes de proteínas
Alimentos ricos em proteínas devem fazer parte da 

alimentação de todos. Segue uma lista com alguns ali-
mentos ricos em proteínas: ovos, frango, carne verme-
lha, peru, amêndoas, porco, atum, queijo cottage, io-
gurte, lentilhas, pistache, salmão, tilápia, camarão, tofu, 
feijão cozido, quinua, amaranto

Proteínas de mais 
O excesso de proteína faz mal, principalmente para 

os rins. Em caso de pessoas com problemas renais, ou 
histórico familiar de doença renal, é importante fi car 

atento, porque a proteína que não é utilizada pelo corpo 
é eliminada pelos rins, sobrecarregando suas funções.

Proteínas de menos
Algumas condições causadas pela falta de proteínas: 

fragilidade e perda de cabelo, linhas em unhas dos de-
dos do pé, pigmentação reduzida no couro cabeludo e 
outras partes do corpo, perda de peso, erupção cutânea, 
constante sensação de letargia, dores musculares, má ci-
catrização de feridas

Quantidade recomendada 
A quantidade de consumo de proteína depende da 

fase de vida de cada um. A dose diária recomendada 
para um adulto saudável (que não necessite de restrição 
proteica por alguma patologia ou em casos de atletas), 
é de 0,8g por quilo de peso corporal. Por exemplo, para 
uma pessoa de 60kg, isso representa 48g de proteína por 
dia.

E como fi cam os vegetarianos?
Alimentos de origem animal, como carne, leite e ovos 

são importantes fontes de proteínas. Porém, eles não são 
os únicos. As proteínas também podem ser encontradas 
em muitos vegetais como: pistache, amêndoas, castanha 
de caju, lentilha, feijão, arroz integral, espinafre, amen-
doim, ervilhas e abacate.

Disponível em https://belezaesaude.com
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Caros leitores, hoje, em mais um sábado de 2018, 
traremos a descrição de uma espécie vegetal perten-
cente à família Rosaceae, conhecida como morango, 
moranguinho ou até mesmo, morangueiro. A família 
pertencente a essa espécie possui outras conhecidas 
plantas como a rosa (Rosa sp.) de caráter ornamen-
tal, e frutífera, como por exemplo, a maçã (Malus sp.). 
Quanto à distribuição desta família, é defi nida pelo 
termo “cosmopolita”, ou seja, aqueles vegetais encon-
trados praticamente em todo o planeta, abrangendo 
mais de 3 mil espécies vegetais. 

O morango é uma planta perene, herbácea, de cau-
le fi no, com folhas longo pecioladas e trifoliadas. Das 
axilas das folhas, desenvolvem-se os estolões (caule 
que cresce paralelamente ao chão) e as infl orescên-
cias. A infl orescência do moranguinho é uma série de 
ramos duplos produzindo uma fl or na bifurcação de 
cada ramo. A fl or individual conta com cinco pétalas 
ovais brancas, em que os estigmas (parte achatada do 
carpelo na extremidade superior, possuindo um líqui-
do pegajoso que contribui para a fi xação do grão de 
pólen) normalmente fi cam receptivos antes da libera-
ção de pólen da mesma fl or, favorecendo a poliniza-
ção cruzada. Quanto à frutifi cação, é atraente por sua 
coloração, aroma e sabor agradável, além disso, são 
denominados pseudofrutos, formado pela hipertrofi a 
do receptáculo fl oral, ou também, pode-se dizer que a 
mesma se origina de uma única fl or com vários ová-
rios.

Este belíssimo pseudofruto, devido ao seu sabor 
agradável, é preferido de quase todas as pessoas, em 
especial as crianças. Entretanto, é considerado como 
uma das plantas mais atingidas pelo uso de pesticidas 
e químicos industriais, por isso, é aconselhável o culti-
vo para consumo próprio na residência. Os morangos 
abrangem diversas propriedades medicinais. São ri-
cos em antioxidantes (combatendo radicais livres pelo 
corpo), em vitaminas A, E, C (evitar fatiar o pseudo-
fruto já que desta forma pode perder essas vitaminas), 
B5 e B6, cálcio, ferro e outros minerais. Também tem 
efeito estimulante do apetite, facilita a digestão e, é 
excelente para o fígado pelo seu elevado teor de açú-
cares naturais. Ainda pode estimular os processos de 
absorção do organismo infantil, e também aumenta a 
resistência às infecções. Vale lembrar que morangos 
amadurecem rapidamente na geladeira, por isso, re-

comenda-se lavá-los sempre antes de consumir, a fi m 
de evitar fungos (populares mofos) e prevenir surtos 
de diarreia infecciosa.

O morango é altamente utilizado na culinária, tan-
to para consumo in natura, quanto para a indústria, 
na forma de polpas, geleias, caldas, sorvetes, iogurtes, 
entre outros produtos. É uma fruta de sabor delicado, 
associada ao romantismo e à sedução, e está presen-
te em diversas receitas culinárias doces. Entretanto, 
existem muitas receitas de pratos salgados com a pre-
sença deste pseudofruto (falso fruto). 

Entre as receitas, destaca-se o ESTROGONOFE 
DE MORANGO: em que você precisará de: 1 kg de mo-
rango, 2 xícaras (de chá) de açúcar, 2 latas de creme 
de leite, 1 medida (1 lata) de leite, 2 latas de leite con-
densado, 2 colheres (de sopa) de suco de limão, 1 copo 
de requeijão, 1 colher (de chá) de fermento químico 
em pó e 1 pacote de mistura para pudim sabor moran-
go. Em uma forma coloque os morangos e o suco de 
limão, e cubra com o açúcar, em seguida, leve ao forno 
por cerca de 15 minutos, ou até o açúcar dissolver e vi-
rar uma calda rala. Enquanto isso, coloque numa pa-
nela alta o leite, o creme de leite, o leite condensado, a 
mistura para pudim e o fermento. Leve ao fogo e mexa 
até engrossar, acrescente o requeijão cremoso e con-
tinue mexendo bem. Em seguida, junte os morangos, 
com calda e tudo. Deixe ferver. Esta sobremesa tanto 
pode ser servida quente quanto fria, e se preferir, pode 
ser acompanhada com suspiro. É uma delícia!

Por fi m, caso o leitor não tenha ainda plantado 
em sua residência e queira cultivar este vegetal, sua 
propagação é realizada por mudas, ou também, por 
semente. Quanto à estação de plantio, preferencial-
mente o fi m do verão ou primavera, em solo com boa 
drenagem e rico em matéria orgânica, especialmente 
as mudas voltadas para zonas de sol, onde não haja 
riscos de geadas. 
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Muitos não sabem mas a fibromialgia 
é uma mitocondriopatia. São desordens ou 
doenças causadas pela disfunção das mi-
tocôndrias, são também conhecidas por 
doenças mitocondriais, causadas por er-
ros (alterações ou mutações) no DNA. O 
sintoma principal é a dor, que geralmen-
te ocorre diariamente podendo ser difusa 
ou localizada. Ainda associado a dores os 
pacientes podem apresentam inúmeros ou-
tRos sintomas como fadiga, depressão, ri-
gidez matinal, dores de cabeça, insônia etc.

O tratamento deve ser individualizado 
mas temos que levar em conta que ocor-
re a diminuição da produção de energia 
(ATP) dentro do músculo e substâncias são 
essenciais para cadeia respiratória mito-
condrial como vitaminas do complexo B, 
manganês, magnésio, coenzima Q10, vi-
tamina K, acido alfa lipoico, polifenóis, L 
carnitina, creatina, vitamina D, acido ma-
lico entre outros.

O foco principal da nutrição no trata-
mento é o INTESTINO. A fibromialgia esta 
associada a DISBIOSE, e o equilibro da 
microbiota através da ALIMENTAÇÃO é 
extremamente importante, além da retira-
da de alimentos alergênicos e industriali-
zados.

Alimentos fonte de manganês como 
gergelim, semente de girassol devem ser 
incluídos. Fitoquimicos, Complexo B, an-
tioxidantes e demais fatores importantes 
devem ser avaliados. Para isso, procure 
um profissional Nutricionista para reali-
zar uma dieta antiinflamatória, vale lem-
brar que este tipo de alimentação serve de 
prevenção para outras doenças.

MorangoMorango
(Fragaria x ananassa Duch.)(Fragaria x ananassa Duch.)
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Devo lavar ou não Devo lavar ou não 
a carne antesa carne antes
de preparar?de preparar?
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Não se deve lavar as carnes antes de prepará-las, 
pois aumenta o risco de contaminação cruzada que é 
a uma transferência de micróbios patogênicos (cau-
sadores de doença) de um alimento contaminado 
(normalmente cru) para outro alimento, direta ou 
indiretamente. Ela pode ocorrer na área de mani-
pulação a qualquer momento. O processo de lavar 
carne causa uma veiculação maior de bactérias na 
cozinha devido ao espirro de gotas de água.

O que fazer?
Ao comprar a carne, deve-se dividi-la em porções 

e congelar em vasilhas ou sacos plásticos. No mo-
mento do preparo, depois de cortar e antes de fazer 
o prato, deve-se fazer a limpeza com água quente e 

escaldar principalmente se for carne de frango ou 
porco. A escaldagem é sempre recomendada porque 
reduz a carga microbiana logo no início do preparo 
e, ao cozinhar, fritar ou assar, a bactéria é completa-
mente eliminada. 

A carne contaminada pode causar infecções in-
testinais e os seus sinais podem ser dor abdominal, 
diarreia e vômitos podendo, ainda, levar à desidra-
tação. O cuidado no preparo de alimentos é essen-
cial para a manutenção da saúde, sendo assim, fi ca a 
dica: Evite usar tábuas para cortes de alimentos em 
madeira ou plástico, o ideal é usar tábua de vidro, 
utilize tábuas separadas para cortes de carnes e ver-
duras e evite usar lixeiras em cima da pia.

Disponível em http://www.isaudebahia.com.br
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O diagnóstico e trata-
mento do câncer de mama 
pode ser um caminho lon-
go e cansativo, com uma 
rotina que pode infl uenciar 
muito no estado psicológi-
co do paciente e da própria 
família que o acompanha 
neste processo. 

O tratamento é um tra-
balho em equipe, não é só o 
médico, é o médico, o psi-
cólogo, o assistente social, 
o terapeuta ocupacional, 
entre outros profi ssionais, 
e é preciso que esta ajuda 
exista. O trabalho do psi-
cólogo nesses casos é o de 
auxiliar no bem-estar psí-
quico do paciente durante 
todo o processo. Já existem 
pesquisas comprovando a 
contribuição da psicologia 
para estes pacientes, indi-
cando que as mulheres que 
buscaram acompanha-
mento psicológico apresen-
taram menos ansiedade, 
maior equilíbrio de seus 
estados emocionais e uma 
melhor adesão ao trata-
mento contra o câncer.

Nem sempre é simples 
ou fácil entender o que está 
acontecendo, ter que lidar 
com as transformações que 
ocorrem no corpo e na roti-
na em função da doença, o 

medo da morte, sentimento 
de impotência e de fracas-
so, a baixa autoestima, 
preocupação com sua ima-
gem corporal (geralmente 
em virtude do procedimen-
to cirúrgico para retirada 
da mama) o medo de não 
poder ser mãe em função 
do tratamento, sendo desta 
forma, vários os sentimen-
tos que a mulher vivencia 
neste período.

O psicólogo sempre 
atuará de acordo com a 
demanda da paciente, ten-
do em vista que cada caso 
é sempre diferente do ou-
tro. Contudo são aspectos 
importantes, ajudar a mu-
lher a retomar sua auto-
mina, a sua autoestima, e 
a resignifi car o diagnósti-
co, além de auxiliá-la tam-
bém a utilizar estratégias 
que possam minimizar as 
situações de estresse emo-
cional, trabalhando prin-
cipalmente com o foco da 
cura, quando existe essa 
possibilidade.

Vale destacar que o 
tratamento psicológico 
não se restringe apenas à 
paciente, mas também aos 
familiares, pessoas funda-
mentais, que estarão jun-
tos nessa jornada. Assim 

o psicólogo irá reforçar os 
vínculos afetivos, facilitan-
do o diálogo e estimulan-
do-os a compartilharem 
sentimentos e emoções. 

Por fi m, destaca-se no-
vamente que o tratamento 
de câncer de mama é um 
trabalho para uma equipe 
multidisciplinar, da qual o 
psicólogo deve ser mem-
bro, atuando em todas as 
fases do processo, propor-
cionando bem-estar emo-
cional e aliviando a carga 
negativa que está associa-
da à doença. 

Acompanhamento psicológico durante
o tratamento do câncer de mama

Greice Quelle da Costa
Psicóloga - CRP: 07/22690
Contato: 55 98445 7579
www.psicologagreice.com

O declínio no tamanho das populações 
de animais vertebrados chegou a 60% em 
40 anos. Nos trópicos, principalmente nas 
Américas Central e do Sul, a redução chega a 
89% desde 1970. É o que aponta o Relatório 
Planeta Vivo 2018, lançado pela organização 
não governamental WWF - Fundo Mundial 
para a Natureza.

Segundo o coordenador do programa 
Cerrado e Pantanal da WWF, Júlio César 
Sampaio, a região tropical, próximo à Linha 
do Equador, concentra a maior quantidade 
de vida do planeta, em função da dinâmica 
de temperatura e das fl orestas, além de ter as 
maiores áreas de uso do solo e dos recursos 
naturais.

Ele explica que, no Brasil, o principal pro-
blema é o desmatamento, que chegou a 20% 
na Amazônia e já passou de 50% da cobertura 
original no bioma Cerrado, impactando na 
capacidade hídrica do país, já que a área abri-

ga importantes mananciais que abastecem as 
bacias hidrográfi cas de todo o país.

Para Sampaio, o país que tem a maior 
biodiversidade do planeta, além da maior 
área de fl orestas tropicais e a maior quan-
tidade de água doce do mundo, precisa as-
sumir o protagonismo na área ambiental e 
implementar as metas da convenção da Or-
ganização das Nações Unidas para a biodi-
versidade.

O relatório aponta que entre as espé-
cies brasileiras ameaçadas de extinção em 
função da perda do ambiente natural estão 
a jandaia-amarela (Aratinga solstitialis), o 
tatu-bola (Tolipeutes tricinctus), o muriqui-
-do-sul (Brachyteles aracnoides) e o uacari 
(Cacajao hosomi). A degradação ambiental 
também ameaça o boto (Inia geoffrensis), 
que já mostra tendência de redução popu-
lacional.
Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br
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