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HORÓSCOPO

Diga não ao desânimo!
Não permitas que o desânimo bata à sua porta, e que se sinta conformado com isso ou algo não realizado; isto dificultará as expectativas na  

sua jornada. Saber ouvir com sabedoria, discernir escolhas, reavaliando os pensamentos e utilizando energias positivas para colocá-las em prática. 
Em uma crise, tire a letra “S” da palavra “crise”, a fim de formar um novo significado “crie”, e use sua capacidade e conhecimento  

para sair do estado de tristeza. Acredite em seu coração, você é especial e tem o seu lugar de destaque no mundo!

Áries - 21 mar a 20 abr
Obstáculos e desânimos poderão surgir no 
trabalho. Use a força e a dignidade para as-
suntos afetivos. Evite o stress.

Colocar em prática tudo que foi adquiri-
do para chegar à vitória. Momento de refle-
xão para assuntos amorosos. Zelar a parte 
espiritual.

O seu objetivo será alcançado desde que use 
a cautela. Guardar mágoas do passado, não 
trarão benefícios. Cuidar da pele.

Touro - 21 abr a 20 mai

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

O otimismo e a serenidade no trabalho man-
terão o equilíbrio.  Dúvidas no relacionamen-
to só levarão a discórdias. Sensibilidade nos 
pés.

Usar a força interior nas atividades profis-
sionais chegarão ao êxito. Acredite mais em 
você em assuntos amorosos. Sensibilidade 
na visão.

Descoberta de novos empreendimentos na 
área profissional. Não é o momento para 
dar um basta na relação amorosa. Aguarde! 
Problemas de enxaqueca.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Leão - 21 jul a 22 ago

Virgem - 23 ago a 22 set

Enfrentar os desafios profissionais terá um 
grande avanço na carreira. O diálogo sincero 
será a forma mais adequada para suas amiza-
des. Manutenção na saúde.

Momento para discernir suas atividades pro-
fissionais. As mudanças no amor não depen-
derão só da pessoa amada. Rever hábitos 
alimentares.

Contrariedade e desavenças no trabalho tra-
rão algumas complicações. Aproveite o mo-
mento para desfrutar coisas boas no amor. 
Problemas nas articulações.

Libra - 23 set a 22 out

Escorpião - 23 out a 21 nov

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Use sua simplicidade e seu limite para atin-
gir metas na profissão. Saiba valorizar as pes-
soas do seu convivio familiar. Ponto frágil, es-
tômago, gastrite.

O bom humor nas atividades profissionais 
trará a leveza no bem-estar. Prepare-se para 
chegada de novas amizades. Verificar o siste-
ma circulatório.

Aceitar o desafio no campo profissional che-
gará ao sucesso. O aconchego familiar man-
terá a harmonia e equilíbrio. Verificar a pres-
são sanguínea.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Aquário - 22 jan a 19 fev

Peixes - 20 fev a 20 mar

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas,  
terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

De
15/5 a 

21/5

Por Naiá Giannocaro

Isolamento social durante a pandemia 
aumenta o número de casos de insônia

Neste período de isolamen-
to social, por conta da pandemia 
do coronavírus, muitas pessoas 
estão tendo problemas de insô-
nia. O medo da doença e as in-
certezas causadas pelos impac-
tos econômicos da pandemia, 
são os principais motivos dos 
distúrbios do sono deste perío-
do, mas outros fatores também 
intensificam o problema.

A professora Luciana Gurgel 
Guida Siqueira, da Faculdade de 
Psicologia da PUC-Campinas, 
fala das causas da insônia e dá 
algumas dicas para minimizar 
o problema e voltar a ter um 
perío do de sono satisfatório.

Ela ressalta que, o momen-
to que estamos vivendo é úni-
co em muitos sentidos. A última 
pandemia, a da gripe espanhola, 
aconteceu há muitos anos (em 
1918) e, em uma época diferen-
te. A novidade da experiên cia, 
associada à própria natureza da 
vivência com a presença real do 
risco de doença, de hospitaliza-
ção ou morte, de necessidade de 
isolamento social e, de afasta-
mento das atividades laborais, 
sociais, esportivas de lazer etc., 
pode favorecer o aparecimen-
to de sentimentos de insegu-
rança, incerteza e receio do que 
pode acontecer no presente e no 
futuro.

Além disso, a dificuldade de 
organizar e planejar as ações da 
vida cotidiana, a médio ou lon-
go prazo, a mudança na rotina 
de forma abrupta e não plane-
jada, as expectativas criadas so-
bre a vida pós-pandemia, podem 
gerar, ou exacerbar sentimentos 
de ansiedade, angústia, medo, 
ou mesmo desespero e desespe-
rança, o que pode impactar vá-
rias esferas da vida mental, in-
cluindo a qualidade do sono.

Mas, com a pandemia, a qua-
lidade do sono pode ser afeta-
da de forma significativa, mes-
mo em pessoas sem o histórico 
do problema. Se isso acontecer, 
é possível observar como conse-
quência: dificuldade nos estu-
dos e no trabalho, diminuição 
da produtividade, tendência a 
cometer erros, irritabilidade, fa-
diga, sonolência diurna, falta de 
energia e funcionamento abai-
xo do potencial (declínio cogni-
tivo). Além disso, pesquisas su-
gerem uma relação com maior 

emotividade (tendência a res-
ponder de forma mais emocio-
nal aos eventos da vida) e rebai-
xamento do humor.

É importante considerar 
também que, além de fatores 
ambientais, a insônia pode estar 
associada a outros problemas fí-
sicos ou psicológicos que preci-
sam ser investigados. É comum 
a insônia ser um sinal secundá-
rio presente em transtornos de 
ansiedade, distúrbios do humor, 
burnout e estresse. Confira, a 
seguir, as 10 sugestões dadas 
pela professora que podem aju-
dar a criar o que ela chama de 
“higiene de sono”:

1- Estabelecimento de uma 
rotina;
2- Cuidado com a alimentação 
e com a ingestão de bebidas, 
principalmente os estimulan-
tes, como a cafeína, presente no 
café, em alguns chás, em bebi-
das energéticas e em refrigeran-
tes. Atenção também à ingestão 
de bebidas alcoólicas, o mesmo 
vale para a nicotina;
3- Fazer atividade física na par-
te da manhã, ou no final da tar-
de, ainda que em casa. Evitar 
atividade física próximo do ho-
rário de dormir, pois pode cau-
sar agitação;
4- Diminuir a exposição à luz 
próximo a hora de dormir, evi-
tando as lâmpadas fortes, te-
las de computadores, tablets, 
celulares e outros dispositivos 
eletrônicos;
5- Evitar ficar na cama para 
atividades não associadas 

ao dormir, como estudar ou 
trabalhar.
6- Evitar o uso de computado-
res, tablets e celulares de duas a 
três horas antes de dormir para 
evitar a estimulação comporta-
mental e cognitiva excessiva, 
causada por esses dispositivos;
7- Adoção de algum tipo de ri-
tual prazeroso, próximo a hora 
de dormir pode contribuir para 
ter sono, pois atos ritualísticos 
afetam a consciência e, podem 
favorecer o aparecimento de on-
das cerebrais mais lentas. Por 
exemplo, tomar um banho mor-
no, arrumar a cama tornando-a 
aconchegante, bordar, ler um li-
vro, escutar música calma, to-
mar chá de camomila, ou outro 
sem cafeína, passar creme no 
corpo, entre outros;
8- Práticas contemplativas, como 
a meditação, podem auxiliar, pois 
afetam a regulação emocional, o 
que favorece a consciência das 
emoções e a tolerância ao estres-
se, possibilitando um maior equi-
líbrio e sensação de bem-estar;
9- Ter paciência quando o sono 
ficar prejudicado em um mo-
mento de vida mais instável, 
ou tenso, como pode acontecer 
atualmente;
10- Por fim, é relevante procu-
rar ajuda de um profissional, 
caso o sintoma não melhore com 
medidas comportamentais vin-
culadas à higiene do sono, para 
investigar a possibilidade de 
adotar outras opções de trata-
mento, como psicoterapia, me-
dicações fitoterápicas, alopáti-
cas ou homeopáticas.
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Veja as dicas para ter uma melhor qualidade no sono

Hidratação de café

Em tempos de pandemia, a 
recomendação é ficar em casa, 
então saiba como hidratar os ca-
belos com um produto que você 
tem pertinho de você: o café. A 
cafeína é uma ótima hidratação 
para os cabelos lisos e cacheados, 
além de estimular o crescimento, 
dá brilho, maciez e emoliência.

Coloque em um recipiente, 
uma colher de pó de café, uma 
colher de açúcar refinado ou mel, 
uma colher de D-pantenol (op-
cional) e duas colheres de más-
cara de hidratação. Misture bem 
e aplique nos fios, deixe agir por 
30 minutos e enxágue bem, sem 
deixar resíduos.

Foto: Divulgação

Como ajustar a rotina de exercícios 
ao seu horário de trabalho em casa

Com as medidas de isolamen-
to social implementadas para 
manter a população em casa, é 
compreensível que as mudanças 
em nossas rotinas diárias possam 
causar estresse, ou ansiedade.

Para muitos, trabalhar em 
casa é uma experiência nova que 
acaba mantendo a pessoa conec-
tada por mais tempo, deixando 
menos tempo para o seu bem-es-
tar. Por isso é importante en-
contrar maneiras criativas de se 
manter em movimento durante 
o dia, enquanto trabalha de casa.

Aqui estão algumas dicas 
de Samantha Clayton, ex-atleta 
olímpica e vice-presidente Glo-
bal de Desempenho Es portivo 
e Educação Física da Herbalife 
Nutrition, para ajustar seu trei-
no enquanto trabalha de casa:

Tenha uma rotina

Assim como é importante 
ter uma rotina de treino consis-
tente para evitar o platô nos re-
sultados do exercício, também é 
preciso desenvolver, ou manter 
uma “rotina de trabalho” para 
evitar maus hábitos que possam 
dificultar sua motivação.

Priorize o movimento 
para um ambiente de 

trabalho positivo

Embora você possa estar 
mais preocupado em realizar 
seu trabalho do que em se exer-
citar, é preciso dedicar pelo me-
nos 30 minutos por dia à ativi-
dade física. Ao incluir como uma 
tarefa diária na sua agenda, 
será algo diferente para fazer 
depois de um dia de trabalho.

Além disso, pesquisas indi-
cam que trabalhar sentado por 
muitas horas está relacionado há 
vários problemas de saúde, com: 
diabetes tipo 2, doenças cardio-
vasculares e dores nas costas.

“Mesmo que ficar em forma 
não seja uma prioridade para 

você, a atividade física libera 
endorfinas que, no mínimo, vão 
melhorar seu humor”, defende 
Samantha. Aliás, em momentos 
estressantes como esse, um dos 
maiores benefícios dos exercí-
cios regulares é a capacidade de 
tornar as atividades da vida co-
tidiana mais fáceis.

Malhe enquanto trabalha

Veja cinco exercícios fáceis de 
fazer. Muitos nem exigem que você 
se distancie da mesa de trabalho:

•Alongue a parte superior do 
corpo. Aqueça esses múscu-
los com alongamentos: levante 
os braços acima da cabeça, es-
tique até sentir peito e bíceps. 
Alongar ajuda a aliviar o estres-
se e a tensão dos músculos.
•Ajuste o alarme. Programe o 
alarme do celular para realizar 
alguns minutos de atividade no 
início, no meio, ou no final de 
cada hora. Pode ser um minuto 
de abdominais, 60 agachamen-
tos ou 20 flexões. “Movimentar 
o corpo vai ajudar você a se sen-
tir mais forte ao longo do tempo 
e também a manter sua energia 
durante o dia”, fala Samantha.
•Atenda as ligações em pé. 
Coloque os fones de ouvido e use 
esse tempo para se mover: dê 
uma volta durante a chamada 
ou faça alguns agachamentos. O 

exercício afundo também traba-
lha glúteos e coxas. “Dê um pas-
so à frente, leve os quadris em 
direção ao chão, volte à posição 
inicial e alterne as pernas”, en-
sina Samantha.
•Trabalhe seu abdômen quando 
estiver sentado. Mantenha as cos-
tas retas e as mãos atrás da cabe-
ça, então, levante os joelhos até os 
cotovelos, alternando as pernas.
•Círculos com o tornozelo. 
Mantenha uma boa circulação 
sanguínea ao realizar círculos 
simples com os tornozelos.

Não se esqueça de uma 
alimentação equilibrada

Manter uma rotina de exercí-
cios, seguir uma dieta saudável e 
descansar horas suficientes, são 
algumas maneiras de obter me-
lhores benefícios físicos e emocio-
nais. Lanches saudáveis durante 
todo o dia como frutas, queijo ma-
gros e iogurte não apenas mante-
rão você saciado, mas também 
são práticos de consumir quan-
do você perde a noção do tempo 
e fica conectado o dia todo. Além 
disso, uma dieta balanceada com 
muita proteína, mantém você 
sem fome, evitando visitas cons-
tantes à geladeira. Também não 
se esqueça de que trabalhar em 
casa não significa não ter limites. 
Lembre-se de dedicar um tempo 
extra para descontrair e relaxar.
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Confira as dicas para se manter ativo durante o expediente 
e melhorar sua saúde física e mental


