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CAROL NAKAMURA
REFLETE SOBRE PERDA DE RIM:
"A gente começa a enxergar a vida de outra forma" disse Carol

A atriz Carol Nakamura participou do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 
1º, e falou a respeito da cirurgia que precisou fazer para a retirada de um rim em 2009.
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CURIOSIDADES

DIRIJA COM SEGURANÇA E SAIBA
COMO EVITAR ACIDENTES DE CARRO

Apesar da quantidade cada vez maior de veículos na rua, é possível evitarmos acidentes de carro. Para isso, 
algumas medidas de segurança devem ser tomadas. Basta que cada motorista tenha noção de como agir nas 
variadas situações de perigo no trânsito que pode ter pela frente e o que ele deve evitar quando estiver ao 
volante.

Sendo assim, resolvemos listar alguns cuidados que todo o motorista cuidadoso precisa ter quando estiver 
dirigindo. Continue com a gente e confira!

Tome cuidado em pista molhada
Em pistas molhadas os cuidados devem ser 
redobrados. Um deles seria aumentar a distância em 
relação ao carro da frente, tendo em vista que o tempo 
de freada é bem maior.

Outra dica seria escolher as pistas centrais para 
trafegar, pois são locais que acumulam menor volume 
de água e, por isso, existem menores riscos de 
aquaplanagem — situação em que perdemos o 
controle do carro.

Redobre a atenção nos cruzamentos
Cruzamentos requerem sempre muita atenção, visto 
que temos que contar com a imprudência dos outros. 
Sendo assim, não é porque fechou o sinal que você 
deve sair sem olhar as outras vias — tenha calma, 
espere, pois todo cuidado é pouco e não ter pressa neste 
momento é fundamental.

Outra situação que exige muita prudência é em locais 
que existem cruzamentos sem sinais — não é porque 
está na preferencial que deve passar rápido. Reduza a 
velocidade e observe ao redor, certificando-se de que o 
caminho está livre.

Tenha cautela nas ultrapassagens
A ultrapassagem só deve ser feita com a máxima 
certeza de que existe espaço e potência seguros para tal 
manobra. Leve em consideração a potência e o peso de 
seu carro, visto que são fatores que contam na hora de 
arriscar.

Fique atento às motos
Devemos sempre ficar muito atentos à presença de 
motos no trânsito, pois são veículos pequenos e muito 
rápidos. Na maioria das vezes só nos damos conta de 
sua presença devido à buzina e quando já estão ao 
nosso lado. Isso se deve ao ponto cego, que é aquela 
área que fica fora de nossa visão.

Por isso, não esqueça as regras de segurança, que são: 
usar as setas laterais se quiser mudar de faixa, regular 
bem os retrovisores de forma que sua visualização 
traseira e lateral seja bem ampla e manter a velocidade 
a fim de garantir ao motociclista uma ultrapassagem 
segura.

Não use o celular quando estiver ao volante
Apesar de o celular ser muito útil em diversas 
situações, ele não deve ser utilizado se você estiver ao 
volante. Ele é responsável por muito acidentes, 
porque desvia a atenção do motorista, e sabemos que 
alguns poucos segundos de distração podem ser fatais.

Sendo assim, apesar de todos saberem do risco do uso 
desse equipamento ao volante, muitas vezes só 
aqueles 7 pontos na carteira e uma multa por infração 
gravíssima podem convencer alguns motoristas de 
que celular e direção não combinam.

Mantenha a manutenção do carro em dia
O carro que tem a manutenção feita com regularidade 
e nos prazos corretos, certamente, é muito mais 
seguro. Manter os níveis de óleo e água, o bom estado 

dos pneus, pedais, sistema elétrico, de frenagem, de 
suspensão, entre outros, vai garantir menos transtornos 
ao motorista e menores possibilidades de falha nesses 
sistemas.

Tenha cuidado ao dirigir à noite
À noite, quando a visibilidade é reduzida, os cuidados ao 
volante devem ser redobrados. Pra começar, evite usar o 
farol alto quando houver carros vindos na direção 
contrária, isso cega o motorista e pode provocar 
acidentes. O ideal é usá-lo apenas quando não houver 
pista de dois sentidos.

Devido à violência que ocorre à noite, é comum 
motoristas ultrapassarem o sinal vermelho. Por isso, 
mesmo que esteja verde para você, ao passar por um 
cruzamento, faça-o lentamente para evitar colisões.

Fonte: (CarCheck)



FAMOSOS

BOA FORMA

COMO TURBINAR AS PERNAS
EM 4 MINUTOS

CAROL NAKAMURA
REFLETE SOBRE PERDA DE RIM:
A atriz Carol Nakamura participou do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 1º, e 
falou a respeito da cirurgia que precisou fazer para a retirada de um rim em 2009.

“Passei um ano afastada do trabalho e quando disseram que eu estava bem, que já tinha me 
recuperado, voltei a trabalhar. Só que quando fui fazer o exame, tinha voltado o meu problema. 
Tive que retirar meu rim esquerdo", contou.

Carol prosseguiu falando sobre as consequências que o problema deixou em sua vida: 
"Comecei a dar valor a muita coisa. Minha tia sentava no sofá me esperando no quarto do hospital 
e eu já começava a chorar, porque eu pensava: 'Nossa, ela consegue sentar. Eu tô com dificuldade 
de levantar, sentar, deitar, de qualquer forma dói'. A gente começa a enxergar a vida de outra 
forma.”

Fonte: (Hoje em Dia)

AFaltam poucos dias para o carnaval, mas ainda é possível fazer um treino intenso 
para turbinar as pernas e prepará-las para os dias de folia. A combinação de 
exercícios desenvolvida pelo preparador físico Vinícius Possebon também irá 
ajudar o folião a estar com o condicionamento físico em dia para o feriado. 

Agachamentos ajudam a turbinar as pernas e podem ser feitos em qualquer lugar
A ideia dos exercícios para turbinar as pernas e o bumbum, segundo o colunista do 
Delas e criador do programa Q48, é potencializar uma mudança no metabolismo 
para que ele continue queimando gordura, mesmo após o término da atividade. 
Além disso, trata-se de um trabalho bem completo. “Esse treino reúne vários 
movimentos que trabalham a musculatura das coxas e glúteos”, explica. 
Agachamento é a chave
Nesse treino, o preparador físico aposta em exercícios de agachamento que são 
executados em apenas quatro minutos. “É só separar poucos minutos da rotina 
diária e fazer o treino de acordo com seu preparo físico. A variações do 
agachamento são perfeitas para conseguir tonificar e modelar as pernas e glúteos”, 
esclarece Possebon.

Vinícius Possebon ensina os seguintes movimentos: agachamento profundo, 
agachamento com deslocamento lateral, agachamento com salto e meio 
agachamento. 

1. Agachamento profundo
Flexione os joelhos, como se fosse se sentar em um banco pequeno, e volte à 
posição inicial. Neste movimento, não faça o salto. 

2. Agachamento com deslocamento lateral
Com as mãos na cabeça e o tronco ereto, flexione os joelhos até 90º com os pés 
levemente afastados. Após levantar, desloque seu corpo para a direita ou para a 
esquerda e agache novamente. Varie os lados. 

3. Agachamento com salto 
Com as mãos na cabeça e o tronco ereto, flexione os joelhos até 90º com os pés 
levemente afastados, e ao subir, termine o movimento com um salto, voltando logo 

Itabira fashion

em seguida à posição de agachamento. 

4. Meio agachamento
Apenas flexione os joelhos, abaixe, faça movimentos curtos durante 20 segundos 
e volte à posição inicial. 

Para quem quer fazer um bom treino, basta fazer cada um dos quatro 
agachamentos e 20 segundos de intervalo entre as séries. “Você pode repetir essa 
sequência para turbinar as pernas por mais quatro vezes”, sugere o preparador. 
Para mais dicas de exercícios para fazer em casa, acompanhe a  coluna de 
Vinícius Possebon aqui no Delas  e conheça vários movimentos. 

Fonte: (Delas)



DESTAQUE

O FARMACÊUTICO E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

Dia 20 de janeiro é comemorado o Dia do Farmacêutico, data 
não-oficial, mas que compactua com a fundação da 
Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), no ano de 
1916, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas confundem o 
profissional da farmácia como dono de drogaria ou atendente 
deste tipo de comércio. O farmacêutico, na verdade, 
desenvolve papel importantíssimo na sociedade sempre em 
busca da cura e a melhoria da qualidade de vida da população. 
Há registros muito antigos do exercício da profissão, de mais 
de 2 mil anos e, com os avanços da ciência e tecnologia, as 
práticas do passado foram evoluindo e tomaram consistência.

A profissão de farmacêutico pode ser dividida em duas 
grandes áreas: a parte de análise clínica, para atuar em 
laboratórios de análise, exames bioquímicos, hematologia e 
microbiologia; o outro grande grupo fica responsável pela 
parte de medicamentos, por meio da produção, fabricação, 
manipulação, e no acompanhamento nas drogarias. A parte de 
medicamentos (fármacos) é a parte central do currículo de um 
farmacêutico, que é definido como âmbito privativo e 
exclusivo do profissional de farmácia – médicos, químicos e 
biomédicos não podem atuar nessa categoria. Existem 
também as chamadas áreas não-privativas de atuação do 
farmacêutico, onde profissionais de outras áreas também 
atuam, como a indústria de alimentos e produtos cosméticos.

Com o avanço das pesquisas das indústrias farmacêuticas, o 
mercado para os profissionais parece ser cada vez mais 
promissor, assim como as inúmeras oportunidades de atuação. 

Segundo o CFF, foram relacionadas mais de 70 atuações para 
o profissional da farmácia. Entre elas, podemos citar a própria 
indústria farmacêutica, a de cosméticos, fiscalização sanitária, 
hospitais e auditoria em saúde. O farmacêutico atua também 
nos dias de hoje na produção dos, chamados no passado, 
produtos correlatos. São artigos como munhequeiras, 
tornozeleiras, seringas e agulha, por exemplo.
Devido ao grande avanço dos regulamentos técnicos, em que 
consta a revisão e criação de novas normas pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os laboratórios 
estão contratando cada vez mais profissionais farmacêuticos 
para trabalhar nos diversos postos de atuação. Há também 
campo na parte de dispensação – quando o farmacêutico 
orienta os consumidores nas drogarias. Essa é a exigência da 
Resolução RDC 44/09, que dispõe sobre boas práticas 
farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da 
dispensação e da comercialização de produtos e da prestação 
de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá 
outras providências.

“Essa norma vem corroborar cada vez mais a necessidade do 
farmacêutico dentro de uma drogaria. Existem algumas 
farmácias que ainda funcionam sem a presença do 
profissional, mas com a norma e fiscalização esse fato tende a 
se extinguir”, aponta Henrique Tada, farmacêutico e gerente 
técnico regulatório da Alanac (Associação dos Laboratórios 
Farmacêuticos Nacionais).

Mais habilidades

Se o assunto é a manipulação e sintetização de substâncias, 
depende do profissional farmacêutico evitar que um 
medicamento vire um veneno letal, mas, para adquirir cada 
vez mais habilidades, é preciso que tenha um pensamento 
focado no conhecimento dos fármacos, inclusive da legislação 
sanitária, para que possam exercer plenamente a profissão, 
sem penalidades de órgãos regulamentadores ou prejuízos à 
população.

Os treinamentos e reciclagens na área de medicamentos, 
acompanhados pela supervisão direta e educação continuada, 
devem fazer parte do dia a dia do farmacêutico para buscar 
seu papel social perante a sociedade. O profissional 
farmacêutico atua intensamente na parte de metodologia 
analítica e operação de novos métodos e processos produtivos 
de medicamentos. Consequentemente, atua na descoberta de 
novas drogas.

“Uma das coisas que tem desenvolvido bastante na área 
farmacêutica são produtos naturais obtidos por meio de seres 
marinhos, como algas e plânctons, por exemplo”, aponta 
Paulo Teixeira, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo. Mas, o presidente alerta: “Atualmente 
tem sido realizadas mais pesquisas de fármacos com flora 
brasileira no exterior do que em próprio território nacional”.

O avanço da ciência e da tecnologia caminha juntamente à 
evolução do profissional de farmácia. Dia a dia são 
desenvolvidos novos métodos e descobertas de medicamentos 
em prol da sociedade. “Tudo isso é muito bem vindo no 
sentido de conseguir ir muito mais profundamente em 
determinadas questões e elucidar situações, como por 
exemplo, como é o mecanismo de ação de uma determinada 
droga, ou formular e modular um determinado medicamento”, 
aponta Paulo Teixeira.

Curiosidades por trás da Farmácia

Existem também muitas figuras conhecidas e intelectuais de 
nossa história mundial e nacional que também exerceram a 
profissão de farmacêutico, como Carlos Drummond de 
Andrade, Henri Nestlé – inventor da farinha láctea e fundador 
da multinacional que leva seu sobrenome -, Alberto de 
Oliveira, fundador da Academia Brasileira de Letras, e John 
Pemberton, farmacêutico responsável pela criação da ultra-
secreta fórmula da Coca-Cola.

A cobra enrolada na taça, símbolo dos farmacêuticos, resume 
bem a missão desse profissional: a serpente representa a 
sabedoria, o poder, a ciência e a transmissão do conhecimento 
transmitido com sabedoria. A taça representa a cura.

Juramento

Considerado uma das figuras mais importantes da história da 
saúde, e frequentemente considerado “pai da medicina”, 
Hipócrates viveu na Grécia Antiga, no século III a.C., e 
registrou o que veio a ser o Juramento da Farmácia: “Prometo 
que, ao exercer a profissão de Farmacêutico, mostrar-me-ei 
sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da 
ciência. Nunca me servirei da profissão para corromper os 
costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento 
com fidelidade, gozem, para sempre, a minha vida e a minha 
arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou 
infringi-lo, suceda-me o contrário”.

Fonte: (Catho)
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MICOSE DE UNHA
SAÚDE DA MULHER

Mirian Fernandes

A micose de unha ou onicomicose é uma infecção causada por fungos como bolor 
ou levedura, que deixa a unha amarela, deformada e grossa.

Geralmente, o tratamento da micose de unha é feito com esmaltes antifúngicos ou 
remédios antifúngicos orais receitados pelo dermatologista, como Fluconazol ou 
Itraconazol, por exemplo. Porém, alguns tratamentos caseiros para micose de unha 
como escalda-pés ou cremes e loções naturais podem ajudar no tratamento.

A micose de unha do pé é contraída principalmente quando se anda descalço em 
piscinas ou banheiros públicos, ou se usa sapatos apertados, enquanto que a micose 
de unha da mão ocorre especialmente quando se partilha materiais de manicure.

COMO TRATAR A MICOSE DE UNHA
A micose de unha pode ser tratada com remédios para micose de unha em forma de 
comprimidos, prescritos pelo dermatologista, como o Fluconazol ou o Itraconazol, 
ou através da aplicação de uma pomada ou esmalte para micose de unha, como o 
Loceryl, a Micolamina ou o Fungirox, por exemplo.

Outra opção, é o uso de laser para micose de unha, que elimina o fungo da micose 
através dos raios infra-vermelhos emitidos pelo laser. Saiba mais em: Tratamento 
para micose de unha.

Quanto tempo dura o tratamento para micose de unha?
O tratamento para micose de unha é demorado, porque o fungo só é totalmente 
eliminado quando a unha cresce o suficiente. Por isso, a cura geralmente chega por 
volta dos 6 meses para a micose das unhas das mãos e 12 meses para a micose das 
unhas dos pés, quando é seguido corretamente.

Tratamento caseiro para micose de unha
O tratamento caseiro para micose de unha pode ser feito com a aplicação de 2 a 3 
gotas de óleo essencial de cravo-da-índia na unha afetada pelo menos 2 vezes ao 
dia, pois o cravo-da-índia possui ação antifúngica e cicatrizante.

Além disso, o tratamento caseiro para micose de unha também inclui a adoção de 
alguns cuidados como:

Ÿ Evitar usar sapatos apertados;
Ÿ Preferir meias de algodão;
Ÿ Lavar e secar muito bem os pés, inclusive entre os dedos;
Ÿ Usar sempre chinelos em piscinas ou banheiros públicos;
Ÿ Usar materiais de manicure ou pedicure próprios e não partilhá-los.
Ÿ Estes cuidados aceleram o tratamento da micose de unha e previnem uma nova 

infecção.

SINTOMAS DE MICOSE DE UNHA
Os sintomas de micose de unha incluem:

Unhas esbranquiçadas ou amareladas, grossas, que podem descolar da pele;
Deformidade nas unhas.
O diagnóstico da micose de unha pode ser confirmado através de uma análise ao 
microscópio de uma amostra de resíduos da unha, para determinar qual o fungo 
responsável pela infecção, que é essencial para o dermatologista indicar o 
tratamento adequado.

Fonte: (Tua Saúde)
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AUTORIDADE

Que é o homem mortal para que Te lembres dele? E o filho do homem, para que 
o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o 
coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das Tuas mãos; tudo 
puseste debaixo de seus pés. Salmos 8.4-6

Quando Deus criou o homem, o revestiu de TODA Sua autoridade e deu a este o 
domínio SOBRE TUDO o que foi criado. Pois, sendo o homem a Sua obra-
prima, Deus queria que este gozasse de bem-estar e que nada perturbasse sua 
paz.

Sob essa autoridade, evidentemente, estavam o diabo e seus demônios, pois, 
sendo anjos caídos, também ficariam sujeitos ao homem. No entanto, essa 
autoridade estava e está ligada a uma OBEDIÊNCIA INCONDICIONAL à 
Palavra de Deus. Este era o preço que o homem tinha que pagar: ser obediente à 
Voz do Altíssimo, sem questionar Suas ordenanças.

O diabo já conhecia isso, sabia que enquanto houvesse obediência, o homem 
dominaria e nunca seria dominado. Quando Eva comeu a fruta, o problema não 
era o fato de comer, mas era a desobediência à Voz de Deus, era entregar ao 
diabo aquilo que eles tinham. A partir daí, a humanidade passou a ser escrava do 
mal e, consequentemente, a sofrer as consequências de ter um senhor como 
Satanás.

A vinda do Senhor Jesus não trouxe apenas esperança e Salvação, mas Ele 
também veio recuperar essa autoridade perdida e tomar do diabo a chave que ele 
havia roubado lá no paraíso.

O interessante é que Jesus quis ensinar isso aos Seus discípulos, pois, assim que 
os chama, lhes diz: “Curai enfermos, expulsai demônios…”. O que seria isso, 
senão AUTORIDADE?

Vemos durante todo Seu ministério, Jesus dando aos Seus seguidores 
ensinamentos para que eles usassem essa Autoridade. Ele acalmou o mar e 
mandou o vento se calar e lhes disse: “Porque sois tímidos, homens de pouca 
fé?”. Depois, andou sobre as águas e mandou que Pedro o fizera também. Falou 
com uma figueira e ela secou e disse que os discípulos fariam mais do que isso. 
Multiplicou os pães e os peixes, e lhes disse: “Dai-lhes vós mesmos de comer”.

Em todas esses eventos sobrenaturais, Jesus motivava os discípulos a fazerem o 
mesmo, mostrando assim que a Sua Autoridade, dada desde o início da criação, 
estava sendo restabelecida ao homem. E, antes de subir aos Céus, Ele disse:

TODA AUTORIDADE ME FOI DADA NOS CÉUS E NA TERRA.Mateus 
28.8

E passou isso a todos nós, quando disse:

Recebereis poder (AUTORIDADE) ao descer sobre vós o Espírito Santo… 
Atos 1.8

Quem recebe o Espírito Santo tem AUTORIDADE para destronar o diabo de 
todo e qualquer lugar que ele esteja imperando. Não podemos ser omissos a 
isso, temos que levantar as nossas mãos, amarrar e arrancar o diabo, mudar toda 
e qualquer situação.

A decisão é nossa: usamos nossa autoridade contra o diabo e o vencemos ou 
estaremos sujeitos à autoridade que o diabo roubou lá no Éden. O que você 
prefere?

Fonte: (Universal)

Palavra de DeusPalavra de Deus
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Rua Pref. Virgilino Quintão, 990
Lj. 02 - Água fresca - Itabira/MG

(31)  99576-6568
3834-9166

Desconto de 15% nas compras á vista
exceto nas peças em promoção.

BELEZA

O QUE LEVAR NA BOLSA
DO SEU COTIDIANO
Se tem uma coisa que costuma ser bagunçada é bolsa de mulher. Levar na bolsa tudo o 
que se precisa sem exageros também pode ser um problema. Então fica a dúvida, como 
levar tudo que preciso sem exagerar?

Nesse artigo você aprende a se organizar melhor e o que levar na necessaire no dia a dia. 
Assim consegue ir do trabalho a um barzinho, ou enfrentar imprevistos sem maiores 
problemas.

Escolha uma necessaire

Você precisa saber o que você precisa e o tamanho da bolsa que você costuma levar. 
Com certeza quem passa o dia trabalhando na rua deve precisar de uma necessaire 
maior do que quem passa poucas horas fora.

Então se você já tem uma necessaire avalie se ela se encaixa nas suas necessidades. Se 
ainda não tem, na hora da compra tenha em mente o que você vai precisar levar na 
necessaire no seu dia a dia.

Avalie suas necessidades
Você passa muito tempo fora? Você precisa ir da empresa a outros lugares? Costuma 
buscar as crianças na escola depois do expediente? Vai a um happy hour com as amigas 
direto do trabalho?

Se questionar sobre essas coisas é muito importante para saber o que levar na bolsa do 
seu dia a dia. Assim você consegue levar tudo o que precisa sem exageros. Ou sem 
faltar coisas que possa precisar.

Proteção
A gente pega luz do sol e poluição no nosso cotidiano, é natural. Coloque protetor solar 
e labial na bolsa para evitar que o sol rache os lábios ou te cause manchas e problemas 
na pele.

Um hidratante para evitar o ressecamento da pele também 
ajuda muito no dia a dia. Tudo em versão mini, aquelas de 
viagem. Só vai precisar encher o frasquinho.

Maquiagem
Muitas mulheres precisam de maquiagem com mais 
acabamento no dia a dia. Se você precisa estar bem 
maquiada no seu ambiente de trabalho, optar pelos 
cushions, que são uma espécie de base compacta, pode ser o 
ideal.
Cushions tem alta cobertura e dependendo da marca e de 
como você vai se adaptar ao modelo que escolher, eles 
podem até dispensar o uso de corretivos e pó. Liberando 

mais espaço na sua nécessaire.
Se você não precisa daquelas maquiagens impecáveis no trabalho, ou gosta de algo 
mais discreto. Pode ser que levar na necessaire apenas um pó compacto, pode ser a 
solução.

Ter um batom na bolsa que você goste e possa transformar a sua maquiagem é legal 
para o caso de resolver ir a um happy hour depois do expediente. Levar na bolsa 
também um rímel, para a mesma situação, é ótimo.

Emergências
Emergências acontecem, por isso levar lenços umedecidos e absorventes na necessaire 
é uma ótima ideia. Você pode precisar retirar a maquiagem, por exemplo, e os lenços 
podem ser úteis em outras situações.
Os absorventes, você já sabe, pode acontecer de vir de forma inesperada, mesmo que 
sua menstruação seja bem regular. É melhor prevenir do que remediar, principalmente 
nesse tipo de situação.
Carregar uma tesourinha e lixa de unha também é ideal. Nunca se sabe quando vai 
precisar dessas coisas. Pasta de dente e escova, na versão para viagem também podem 
fazer diferença.

Uma grande emergência é se machucar em algum lugar, por exemplo, por isso levar na 
bolsa band-aids e uma versão mini de álcool 70 pode te ajudar muito.

Cabelo
Volta e meia a gente precisa dar um jeito no cabelo, então você vai ter que saber o que é 
melhor para as suas madeixas. No geral, uma escova de cabelo, um óleo ou finalizador 
podem salvar seus cabelos em alguma emergência.
Você pode vir a precisar de um elástico de cabelo ou até fazer um penteado, então tenha 
elásticos e grampos de cabelo na necessaire. Vai se surpreender com o que consegue 
fazer com pouco.

Remédios

Por fim uma coisa que pode te ajudar muito, mas que algumas mulheres esquecem de 
levar na necessaire. Sua bolsa não precisa virar uma farmácia, mas é legal levar algum 
remédio que você possa precisar.

Remédio para dor de cabeça, cólica, um descongestionante nasal pequeno, e até 
mesmo um remédio antialérgico. Para quem costuma ter alergia a poeira e ácaro, esse 
último pode salvar sua vida em muitos momentos.

Fonte: (Meu Estilo)
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MALHAÇÃO

Para ter os músculos de todo o corpo desenvolvidos 
de maneira equilibrada, é fundamental exercitar 
todas as regiões musculares do corpo, não é mesmo?

Por exemplo, quando a pessoa se dedica a construir a 
parte superior, mas se esquece das regiões inferiores, 
inevitavelmente fica com aquele aspecto estranho de 
“frango de padaria”, com o peitoral bem forte e as 
pernas super finas.

E uma das partes inclusas nessa região inferior do 
corpo é a parte posterior de coxa. Vamos trazer 
algumas dicas de treino de posterior de coxa para 
hipertrofia que podem ser utilizadas dentro do seu 
programa de treinamentos.

 
Porém, não se esqueça de que antes de aderir a alguns 
desses modelos de treino de posterior de coxa, você 
deve antes consultar um médico e um educador físico 
para saber se está realmente apto a executar esse tipo 
de atividade.
Opções de treino de posterior de coxa para hipertrofia 

OPÇÃO 1
 
Ÿ Mesa flexora: 5 séries com 15, 12, 10, 10 e drop-

set de no mínimo 6 repetições – um drop-set 
acontece quando o praticante executa o 
movimento até a falha e quando não conseguir 
mais, repete o exercício até a falha novamente, 
porém com uma redução de 30% a 40% do peso;

Ÿ Stiff com barra: 4 séries com 12 repetições em 
cada;

Ÿ Flexão unilateral de joelho: 2 séries com 15 
repetições em cada.

TREINO DE POSTERIOR DE COXA
PARA HIPERTROFIA E DICAS

OPÇÃO 2

Ÿ Cadeira flexora: 2 séries com 15 repetições e 1 
série com 10 repetições;

Ÿ Mesa flexora: 2 séries com 15 repetições e 1 série 
com 10 repetições;

Ÿ Flexora em pé: 2 séries com 15 repetições e 1 série 
com 10 repetições;

Ÿ Avanço em deslocamento: 2 séries com 15 
repetições e 1 série com 10 repetições;

Ÿ Stiff: 2 séries com 15 repetições e 1 série com 10 
repetições;

Ÿ Agachamento guiado: 2 séries de 10 repetições;
Ÿ Leg press 90º: 2 séries com 15 repetições e 2 séries 

com 10 repetições;
Ÿ Adutora: 3 séries com 20 repetições.

OPÇÃO 3
 
O educador físico Ricardo Wesley, que também é 
especialista em fisiologia do exercício, listou alguns 
dos melhores exercícios para os posteriores das coxas 
e os glúteos. São eles:
Ÿ Terra;
Ÿ Stiff;
Ÿ Mesa flexora;
Ÿ Agachamento sumô.
Você pode conversar com o educador físico 
responsável pelo seu treinamento para saber se e 
como você pode incluir esses exercícios de maneira 
segura e eficiente dentro do seu treino de posterior de 
coxa para hipertrofia. É ele quem também deve definir 
o número de séries e repetições para cada exercício do 
treinamento.

Cuidados com o treino de posterior de coxa
Antes de começar o seu treino de posterior de coxa, 
submeta-se a uma avaliação médica para se certificar de 
que realmente pode praticar o treinamento e de qual 
nível e intensidade os seus exercícios devem ser, de 
modo que eles não venham a prejudicar o seu corpo.

Também é importante contar com o apoio de um 
educador físico qualificado durante todo o treino para 
ensinar corretamente como cada exercício deve ser 
executado – já que fazer a técnica adequada ajuda a 
evitar lesões – e detalhar quantas repetições você deve 
fazer, qual deve ser o intervalo entre uma série e outra e 
entre um exercício e outro, além de todos os outros 
detalhes do seu treinamento.

Fazer os exercícios de maneira errada, sem a orientação 
de um profissional qualificado para ensinar como ele 
deve ser realizado, pode tornar o treinamento ineficiente, 
já que o praticante corre o risco de executar movimentos 
que não estimulem os músculos da maneira adequada 
para que a hipertrofia aconteça da maneira esperada.

 
Isso sem contar que a falta de acompanhamento e a 
execução de movimentos equivocadas e desleixados 
pode ocasionar lesões. Já com o auxílio do profissional, 
nos casos das lesões ocorrerem, o educador físico pode 
te dar as primeiras orientações e os primeiros socorros, 
ainda que isso não exclua a necessidade de que o auxílio 
médico seja rapidamente procurado para que se 
verifique a gravidade do machucado.

Outro cuidado importante quando falamos em 
desenvolver e fazer com que os músculos do corpo 
cresçam é o de seguir uma dieta apropriada para o 
objetivo – afinal, sem os nutrientes adequados fica meio 
complicado que ocorra a hipertrofia, não é verdade?

Portanto, para quem deseja desenvolver os seus 
músculos, também é fundamental contar com o 
acompanhamento de um bom nutricionista. O 
profissional é habilitado para indicar a dieta mais 
apropriada e segura para o seu objetivo e a sua saúde, 
além de indicar bons suplementos para o seu caso, em 
particular. 

Fonte: (Mundo Boa Forma)
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