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Cuidados importantes com a saúde 
para aproveitar melhor o verão

No verão é de extrema im
portância redobrar a atenção 
sobre alguns cuidados com a 
saúde, pois as altas tempera
turas podem ocasionar inúme
ros problemas. Outra situação 
da estação é que ela ocorre no 
maior período de férias escola
res. Para a coordenadora do cur
so de Enfermagem da Faculdade 
Anhanguera, Sonia Oliveira, a 
temporada exige maior atenção. 
“É importante sempre lembrar 
de se hidratar com certa fre
quência, não só em dias ensola
rados, mas também em dias nu
blados, para repor a água que o 
corpo elimina mantendo a tem
peratura adequada no organis
mo”, comenta a especialista.

Veja abaixo, algumas di
cas passadas pela coordenadora 
para se cuidar no verão:

1. Hidratação:
No verão, trans

piramos mais por
que a água elimina
da serve para manter 
a temperatura corpo
ral. É recomendado 
beber 2 litros de água 
por dia. A boa hidra
tação é responsável 
por ajudar no contro
le de calorias, melho
rar o funcionamento 
dos órgãos e evitar a 
retenção de líquidos.

2. Fuja da maior 
incidência do Sol

Praticar ativida
des físicas ao ar livre 
em horários em que 
o Sol está mais forte 
pode causar desidra
tação e elevação da 
temperatura corpo
ral. Os melhores ho
rários para praticar 
exercícios são no iní
cio da manhã, até às 
10 horas, e após às 16 
horas.

3. O filtro que não pode 
faltar

É importante intensificar 
o uso de filtro solar. De acordo 
com dados do INCA (Instituto 
Nacional do Câncer), o Câncer 
de Pele responde a 33% dos diag
nósticos de tumores no Brasil.

4. Alimentação leve
Ingerir alimentos pesados e 

gordurosos pode não ser a me
lhor alternativa, já que eles 
exigem um trabalho maior de 
digestão, o que aumenta a tem
peratura corporal. Dê preferên
cia para refeições mais leves 
e alimentos com bom percen
tual de água. Durante o verão 
também é comum casos de in
toxicações alimentares, pois o 
calor colabora para o estrago 
mais rápido dos produtos. Por 

isso, fique atento às datas de 
validades e a procedência dos 
alimentos.

5. Doenças do verão
Conjuntivite, dermatose e 

insolação são doenças comuns 
durante o verão. A estação tam
bém é favorável à reprodução do 
mosquito Aedes Aegypti, causa
dor da Dengue Chikungunya e 
Zika. 

6. Ficamos estressados com 
o calor?

O excesso de calor influen
cia na quantidade de cortisol 
(hormônio do estresse) no or
ganismo. Conhecido como “es
tresse térmico”, quanto maior 
a temperatura, maiores são as 
chances de ficarmos irritados 
com algo. Uma alternativa bas

tante efetiva para 
controlar o estres
se térmico é manter 
a hidratação, visto 
que a falta de água 
também afeta o fun
cionamento dos ór
gãos e pode contri
buir para elevação 
do cortisol.

7. Roupas mais 
leves

O vestuário con
tribui para a eleva
ção da temperatu
ra corporal. Por isso, 
é importante ceder 
espaço para roupas 
mais leves. Busque 
tecidos de fibras na
turais, como:  algo
dão, linho, seda e 
crepe, que deixam o 
corpo respirar me
lhor. Dê preferência 
para as cores claras, 
uma vez que tona
lidades escuras ten
dem a absorver o 
calor e, com isso, pre
judicam o conforto.
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Hidratação é essencial no verão

Amendoim: aposte 
em receitas saudáveis 

e com sabor

O amendoim é um ótimo 
aliado nesta transição alimen
tar, porque possui grande va
lor nutritivo e se adapta confor
me a vontade de quem consome, 
seja em receita salgada, doce, 
cremosa, em bebida ou até mes
mo petiscando. Além disso, o 
amendoim possui grande quan
tidade de Vitamina E, Vitaminas 
do complexo B, e de minerais 
como: cálcio, ferro, zinco, selê
nio e potássio, além de ser uma 
opção sem glúten. Para aprovei
tar esse e outros alimentos, tra
zemos uma dica da Yoki, que 
convida a todos a compartilhar 
suas criações através da hashtag 
#ReceitasYoki nas redes sociais. 

Amendoim torrado
 
A receita de amendoim tor

rado realça seu aroma e crocân
cia. Leve o amendoim Yoki ao 
fogão por cerca de 20 minutos e 
misture para torrar de maneira 
uniforme. Depois acrescente a 
salmoura (água com sal) e con
tinue misturando até secar o lí
quido. Pronto!

O amendoim torrado pode 
ser a base para um delicioso bolo 
de amendoim sem glúten e lacto
se. Use todo o amendoim da em
balagem de 500 gramas da Yoki, 
além de seis ovos, uma xíca
ra de açúcar demerara ou mas
cavo. Bata bem no liquidifica
dor grande parte do amendoim 
torrado com os ingredientes. 
Vai ficar um creme. Em segui
da, leve essa mistura a um re
cipiente e acrescente uma pita
da de sal (ou substitua pelo Sal 
Rosa do Himalaia Kitano), uma 
pitada de fermento e o restan
te do amendoim (esse pouqui
nho de amendoim dará crocân
cia). Misture e depois coloque 

em uma forma, que pode ser un
tada com óleo de coco. Agora é 
só colocar no forno pré aquecido 
e deixar por cerca de uma hora.

 
Biscoito de amendoim 

com aveia
 
Essa é para quem deseja 

algo doce e crocante. O biscoi
to é feito com amendoim torra
do, aveia, ovos, essência de bau
nilha e açúcar mascavo, mais 
saudável que o açúcar branco. 
Misture os ingredientes: 250g 
de amendoim torrado, 250g 
de aveia, uma colher de açú
car mascavo, um pouquinho de 
manteiga, um ovo e uma colher 
de essência de baunilha. Divida 
a massa em pequenas formas e 
leve ao forno até atingir a tex
tura desejada. Ideal para o café 
da manhã, lanche da tarde e 
no intervalo entre as refeições 
principais.

Pasta de amendoim
 
Opções não faltam com pas

ta de amendoim. Combina no 
pão, torrada, panqueca, tapioca, 
com frutas ou então pura. A pre
paração da pasta de amendoim 

não tem segredo. O amendoim 
Yoki de 500g já vem descasca
do e torna ainda mais fácil a re
ceita da pasta. Asse o amendoim 
por poucos minutos para facili
tar a etapa seguinte: a tritura
ção. Com um processador, tri
ture o amendoim. Inicialmente, 
o amendoim vai virar pó. Para 
uma receita fit, acrescente um 
pouco de mel (ou nada doce) e 
uma pitada de sal antes de re
ligar o processador. Em pouco 
tempo o pó vai virar uma pasta.

Vitamina de amendoim 
com banana

Essa bebida é praticamente 
uma refeição. A banana se des
taca pela fartura em potássio, fi
bras, cálcio, magnésio e outras 
vitaminas. Junte tudo isso com 
as propriedades do amendoim. 
O resultado é uma poderosa be
bida. Para fazer esse shake, co
loque no liquidificador duas ba
nanas congeladas e cortadas em 
fatias. Adicione 100 ml de leite 
desnatado ou vegetal e duas co
lheres de pasta de amendoim. 
As quantidades podem variar 
dependendo do gosto da pessoa. 
Deixe bater bem até ganhar 
uma consistência homogênea. 
Está feita a super vitamina!
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