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Cristina Vargas

Cristina Vargas, Fátima Abelha e 

Michelle Camargo

InPacto Design

Cristina Vargas, Fátima Abelha, Michelle 

Camargo, Camila Pitanga, Cintia Kuster, Ana 

Paula Imperial, Fernanda Mappa, Eduardo 

Abelha, Priscila xxxxxx, Marcella Rosa, Ana 

Amélia Zanoni.
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A Revista Lolllypop traz, a cada edição, dicas de saúde, comportamento, curiosidades, bem estar e 

estilo para você e sua família.

Nas próximas páginas, você confere uma entrevista com a psiquiatra infantil Fernanda Mappa 

falando sobre ansiedade infantil.

Abordamos ainda um assunto que vem alarmando alguns pais que são os transtornos alimentares, 

quase sempre consequência de um padrão de beleza imposto pela sociedade atual e pelos meios 

de consumo.

A querida e talentosa Ana Paula Imperial traz super dicas sobre as tendências de maquiagens para a 

estação mais esperada do ano: VERÃO.

Gostaríamos de contar com a participação de nossos leitores com sugestões de matérias para tornar 

a nossa revista ainda mais interessante. 

Um abraço

Michele Camargo

As matérias aqui publicadas são de exclusiva 
responsabilidade dos colaboradores que as assinam.
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foco na

Saúde
TRANSTORNOS ALIMENTARES: 
Cada vez mais comuns entre nós.

Dra. Camila Pitanga

Hábitos alimentares podem ser considerados 
doentios quando interferem na saúde física e 
mental de uma pessoa, prejudicando inclusive 
suas relações pessoais e prossionais.
São chamados de Disfunção Alimentar ou 
Transtorno Alimentar (TA), qualquer padrão de 
comportamento alimentar que causa danos à 
saúde.  As  causas  são var iadas ,  desde 
predisposição genética, contexto sócio-cultural 
ou até mesmo disfunção do metabolismo. Na 
maioria dos casos são acompanhadas de 
alguma disfunção emocional e problemas na 
escola, no trabalho e /ou na família, interferindo 
de forma importante na vida social.
São doenças preocupantes, pois acometem 
principalmente adolescentes, do sexo feminino, 
e podem passar desapercibidas pelos pais, 
retardando o início do tratamento, agravando 
ainda mais o quadro.
Os TA são cada vez mais comuns em nosso meio, 
uma consequência do padrão de beleza 
imposto pela sociedade atual e pelos meios de 
consumo, levando ao culto do corpo perfeito de 
forma exagerada. As mais conhecidas são a 
anorexia e a bulimia, e apesar de terem em 
comum a preocupação com o corpo, existem 
diferenças fundamentais entre os dois distúrbios.
A anorexia é marcada pela restrição alimentar
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exagerada, um peso muito abaixo do con- 
siderado saudável e a distorção da imagem 
corporal – mesmo muito magras, as pessoas 
anoréxicas se enxergam acima do peso e até 
mesmo obesas, perpetuando o ciclo até 
pararem de comer em casos extremos. 
Já a bulimia é caracterizado por episódios de 
compulsão alimentar, o que resulta numa 
ingestão calórica muito acima de uma pessoa 
normal, seguida por sentimento de culpa 
levando a medidas compensatórias como 
provocação de vômitos, uso de laxantes e até 
mesmo prática excessiva de atividade física e 
períodos de jejum prolongado. Mas os desvios de 
comportamento vão muito além desses dois 
distúrbios citados. 
Os problemas variam desde compulsão 
alimentar, preferência por alimentos exóticos, 
incluindo a ortorexia, que é xação por alimentos 
saudáveis, sem aditivos, químicos ou agrotóxicos 
e a vigorexia, que é a obcessão por um corpo 
musculoso, levando ao treinamento físico 
excess ivo, al imentação voltada para a 
manutenção desse corpo e uso frequente de 
anabolizantes.
O tratamento varia de acordo com a doença, 
mas pode incluir remédios, psicoterapia e 
reeducação alimentar. Porém o mais importante 
é a atenção dos pais para este problema em 
nosso meio, a identicação dos adolescentes de 
risco e o diagnostico precoce para minimizar as 
consequências à saúde e melhorar os resultados 
do tratamento.



um detalhe 
que faz a

Diferença
Cintia Kuster
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Vamos começar então por esse detalhe que é o 

“X” da questão: menino ou menina? Vamos 

organizar um Chá Revelação que surgiu como 

uma comemoração criativa e bem humorada 

para aumentar o suspense, já que até esse 

momento nem a própria mamãe sabe o sexo do 

bebê. Prepare o seu chá com essas dicas:

1 – Ao fazer o exame para descobrir o sexo, 

combinar com o médico que a descoberta 

deverá ser informada somente a uma amiga ou 

um parente próximo que participará da 

organização dos detalhes.  – A decoração 2
deverá ser dividida em duas cores, simbolizando 

menina e menino.  – Algumas formas divertidas 3
de revelar a todos  os presentes qual o sexo do

bebê: colorir a massa ou recheio do bolo, 

colocar balões de gás hélio rosa ou azul dentro 

de um baú que será aberto na presença de 

todos ou ainda encher um grande balão com 

confetes na cor que revelará o sexo do bebê.  - 4
Como é uma comemoração criativa vale a 

pena criar brincadeiras para os convidados na 

forma de um “bolão”. Não se esqueça de fazer 

uma “lembrancinha do vencedor” para os que 

acertarem!  - Para os convidados que quiserem 5
presentear o bebê sugiro uma lembrancinha 

neutra ou fraldas.

Um beijo titia Cintia Kuster!

Envie uma dica para a próxima matéria no 

e-mail: cintia_kuster@hotmail.com



GIRASSOL
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crônicas da

Maternidade
Priscila Moura

É DIA DAS CRIANÇAS

É dia de cama sem arrumar, bolo de chocolate 

no café da manhã, música alta e risadas.

Dia do “o que você quer fazer?” ao invés de “o 

que você quer ganhar?”.

Dia de que novidade, imaginação e surpresas.

É dia das crianças.

Não é dia do presente, não é dia de shopping, de 

resolver pendências ou de tarefa de casa.

É dia de sujar a roupa, a boca, as unhas. Dia de 

suor, sorvete e, por que não, ralar o joelho?

Dia de desaar o avô numa corrida, o pai em 

uma cambalhota e a mãe no passo de dança. 

É dia de parque, praia, teatro, campo de futebol 

e aventura. 

Dia de grama, areia, água gelada,

Dia de bolas, tintas, rodas, cores e balões.

É dias das crianças e você não pode desperdiçar 

esse pretexto para se fantasiar, tomar um picolé 

sem papel ou comer um algodão doce sem lavar 

as mãos.

Há licença para recusar convites, atrasar 

relógios, sentar na calçada e deixar a louça sem 

lavar. 

É permitido andar descalço, almoçar tarde e 

tomar água no bico. Você não pode perder.

É dia das crianças. Dia de ser feliz como 

Aristóteles - através das virtudes.

É dia de ser criança, de permitir que seja e de 

lembrar como se é.

Dia de falar mais alto, de pensar menos e lembrar 

mais. De tirar aquele sonho da gaveta, de fazer 

barquinho, mágica ou um carro de rolimã. 

De descobrir que ainda tem molejo, traquejo, 

espírito esportivo.

É dia da criança, dia de esquecer traumas, 

vaidades, frustrações e julgamentos. Dia de 

valorizar a inocência, resgatar a energia matinal 

e a alegria na simplicidade.

É dia da criança e não há porque negar. Não há 

porque perder a oportunidade de ser o que 

fomos de melhor: crianças.
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Editora do blog Entre Mães
entremaes@folhavitoria.com.br



Estilo
Ana Paula Imperial

DICAS DE MAQUIAGEM E TENDÊNCIA
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Os anos 80 são inspiração para a maquiagem no 
verão 2017. Claro que o que vemos nas 
passarelas deve ser adaptado ao estilo pessoal, 
que é único no universo. Mas, as referências de 
moda são absorvidas por todos no mundo atual, 
no qual somos bombardeados por imagens e 
informações que inuenciam nosso senso de 
estética coletiva. Então, vamos ao que vimos nas 
passarelas e já está sendo adotado. Mais brilho 
nas bases, batons e sombras. também têm vez nos lançamentos da tempo- 

rada para as bocas e olhos. Cores cítricas nos 

olhos podem aparecer e o delineador azul 

ganha muito espaço. Importante lembrar que o 

principal objetivo da maquiagem é corrigir 

imperfeições e valorizar a beleza, em efeito 

natural do tipo: "Hoje, eu acordei assim: 

Lindíssima!" 

As mais ousadas podem aderir a detalhes de 

glitter e neon. A pele com efeito mais molhado 

das bases. E o retorno do blush aparente. Os olhos 

bem delineados e cílios proeminentes agora 

harmonizam com bocas também bem denidas 

e em cores fortes. O batom vermelho retorna 

triunfante. Mas, os tons marrom caramelo  

contato 27 99626-3461
apimperial@gmail.com



bem

Viver
Ser mãe é uma experiência inexplicável, 

maravilhosa e única, mas nada simples. A rotina 

diária, às vezes tão corrida e cansativa, exige 

nossa atenção em muitos detalhes. Com a vinda 

do meu terceiro lho tenho encontrado 

mecanismos que podem facilitar nossa vida, 

coisas que não tive com os meus dois mais velhos. 

Hoje, podemos contar com anjos cibernéticos, 

que podem facilitar muito a rotina das mamães. 

Que tal, controlar as mamadas pelo celular, 

acompanhar o calendário das vacinas, lembrar 

as diversas consultas e exames dos primeiros 

meses, auxiliar nos remédios e ainda oferecer 

funcionalidades que são uma mão na roda, 

como ajudar o bebe a dormir Uma maravilha 

né?...

Com avanços da tecnologia podemos contar 

com mui tos  ap l icat ivos  para tab lets  e 

smartphones que nos dão aquela força no dia a 

dia nos ajudando a ganhar um precioso tempo 

para nós mesmos. Por isso Indicamos alguns apps 

que não podem faltar no seu aparelho. 

  é um aplicativo bem completo. Permite registrar 

os dias de ir ao médico, acompanhamento das 

vacinas, remédios, acompanhar o crescimento 

do bebê, entre outras informações. O mais 

interessante desse app é que é possível 

sincronizar todas as informações no celular do 

papai, da babá e outros familiares responsáveis 

pela criança.

Fátima Abelha

MÃES HIGHTECH

horário, a quantidade de mamadas durante o 

dia e o tempo em que ele cou em cada peito. O 

aplicativo Amamentação, disponível para 

Android, oferece bem esses serviços. Para o iOS 

temos o Nursing Log que tem as mesmas 

características.
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PARA AMAMENTAR: Nos primeiros 

meses o bebê costuma mamar 

bastante e para ajudar princi- 

palmente as mamães de primeira 

viagem, é possível registrar cada

AGENDA DO BEBÊ: Que tal um 

aplicativo que funciona como 

uma agenda do bebê? O Bebê 

Conecta ou o Mãe Coruja, 

disponível para Android e iOS,

HORA DE DORMIR:  Quer um 

aplicativo para ajudar na hora de 

fazer o bebê dormir? Experimente 

o Boa Noitinha, para Android e 

iOS, através de músicas suaves e

 narração doce, ele permite que a criança relaxe 

e durma com tranqüilidade. Funciona como 

uma espécie de livro digital, que conta a história 

de animais se preparando para dormir. Super 

fofo!
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Entrevista
Fernanda Mappa

ANSIEDADE

Ansiedade é um sentimento natural na infância, 

que afeta 13 a cada 100 crianças e adolescentes 

entre os 9 e 17 anos de idade. Atinge mais 

meninas do que meninos e em 50% dos casos 

vem associada à depressão.

Quais as fases que a ansiedade se apresenta 

com mais freqüência nas crianças?

A ansiedade começa cedo, crianças de 8 meses 

de idade já podem apresentar sintomas quando 

se separam dos pais e isto é normal. Já entre 6 e 8 

anos de idade, a ansiedade começa a 

at rapalhar  o  desempenho escolar  e  o 

relacionamento com os coleguinhas. 

Quais fatores podem desencadear o processo 

de ansiedade?

 As crises de ansiedade podem ocorrer após 

mudanças signicativas como troca de escola 

ou de casa, falecimento de pessoas queridas, 

chegada de novos irmãozinhos, separação dos 

pais. Atualmente está ligado ao excesso de 

estímulos recebidos, já que são submetidas a 

uma grande pressão social e emocional, tanto 

da família quanto da escola.

É resultado da interação de múltiplos fatores 

como o temperamento da criança, estilo de 

cr iação dada pelos  pais ,  exper iências 

vivenciadas, alterações nos neurotransmissores 

químicos cerebrais, doenças na tireóide, 

infecções e até mesmo fatores genéticos. 

Estudos mostram que 50% dos pacientes com 

Síndrome do Pânico possuem pelo menos um 

parente portador de Distúrbios da Ansiedade. 

Quais sintomas a criança pode apresentar para 

carmos atentos?

Em crianças é muito comum o que chamamos 

de somatização, ou seja, manifestações no 

próprio corpo que a cabecinha não vai bem, 

como: dores de barriga, dores na cabeça, 

vômitos, suor excessivo, mãos frias e, em casos 

mais graves, palpitações, tonturas e falta de ar.

Quais tipos mais comuns de ansiedade na 

infância e adolescência?

Transtorno de Ansiedade de Separação: 

Ansiedade excessiva envolvendo o afastamento 

de casa ou de guras de vinculação como pai 

e/ou mãe. Quando separados precisam saber 

de seu paradeiro, ligando ou mandando 

mensagens para eles de forma exaustiva ao 

longo do dia. Acometem principalmente pré 

escolares sendo raro na adolescência. Sua 

cabecinha ca o tempo todo pensando se 

alguma coisa aconteceu aos seus pais, se 

sofreram algum acidente, se podem estar 

doentes, se vão voltar para casa. Pode haver 

relutância ou recusa em comparecer à escola, 

ou mesmo para dormir 
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na casa de amiguinhos e familiares. Mesmo 

quem já dorme sozinho, pode ter diculdades em 

permanecer em seu quarto e podem exibir um 

comportamento "adesivo" e andar "como uma 

sombra" atrás dos pais, por toda a casa. Também 

pode haver pesadelos cujo conteúdo expressa 

seus temores. Dor abdominal, dor de cabeça, 

náusea e vômitos são comuns, quando a 

separação ocorre ou é prevista.

Seu rendimento escolar pode cair, pois sua 

atenção está desviada para tantos outros 

pensamentos. O tratamento vai requerer 

abordagem psicoterápica e em alguns casos, 

associação com abordagem medicamentosa.

Fobia: medo irreal ou exagerado de um objeto, 

atividade ou situação especíca que, na 

realidade, apresenta pouco ou nenhum perigo. 

Fobias mais comuns incluem o medo de animais 

como cobras e aranhas, medo de voar, e medo 

das  a l tu ras .  O melhor  t ra tamento é  a 

psicoterapia. Pouco resposta a medicação.

Transtorno de Ansiedade Generalizada: São as 

preocupações e medos constantes relativas às 

atividades do dia-a-dia ou perturbações por um 

sentimento persistente de que algo ruim vai 

acontecer.

Transtorno do Pânico: ocorrem crises inesperadas 

de desespero, mal estar ou medo intenso de que 

algo ruim aconteça, mesmo que não haja 

motivo algum ou sinais de perigo iminente. 

Nessas crises são comuns sintomas cardíacos 

como palpitação, sensação de morte iminente. 

Mais comum em adolescentes.

Fobia Social:

É o medo de ser visto negativamente por outros. 

A ansiedade do desempenho é o tipo mais 

comum de fobia social, em que a criança terá 

diculdades até mesmo para pequenas leituras.

Cabe a nós adultos percebermos as aições de 

nossos lhos, agindo com sabedoria, ensinando-

lhes que tudo acontece no tempo certo, que os 

medos podem ser enfrentados, mas sempre lhes 

oferecendo segurança, conforto e princi- 

palmente suporte para resolverem suas 

questões, recorrendo a psicólogos e médicos 

quando necessário.
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Comportamento
Eduardo Abelha

A conectividade em que o mundo vem 

passando sobretudo nas redes sociais,  inuencia 

cada vez mais na vida de todos nós. Isso ocorre 

também na vida de nossos lhos, que têm 

buscado avidamente por notoriedade no 

mundo ao redor deles.

A pré-adolescência é um período muito peculiar 

tanto para a criança entender seu papel 

enquanto membro da família ou dentro do grupo 

social em que faz parte, quanto para o adulto, no 

papel de lidar com essa situação. 

Esse é um período divisor de águas, no qual a 

criança começa a adquirir mais direitos e 

também deveres. É privada de certos atos 

por ser ainda jovem demais e assumindo 

responsabilidades por já não ser tão criança.

Pensando nesse contexto, existem mecanismos 

que podem permitir que o pré-adolescente 

possa abrir a cabeça para o mundo a sua volta e 

enxergar a vida por um outro prisma.

Cada vez mais,  os pais vêm formas de 

permitir que o lho conheça mais o mundo e 

compreenda seu papel dentro dele, suas 

responsabilidades e respeito social.

Hoje é possível que um pré-adolescente de 13 

anos possa, ter experiências que certamente irão 

mudar a sua entrada na juventude.

Que tal, aproveitar as férias escolares e passear 

estudando inglês, convivendo com outros pré-

adolescentes fora de seu ciclo de amizade, ou 

ainda, conhecer outro país e se divertir como 

nunca. Sim, isso é possível e de forma bem 

criteriosa e segura.

Essa experiência edica a criança para um 

crescimento mais amplo, capaz de adquirir uma 

maturidade que possibilite chegar à juventude 

com maior capacidade de adaptação para 

situações que fujam de sua zona de conforto.

O Teen Experience é um intercâmbio de Férias 

Teen nos EUA oferecido pela IE Intercâmbio® que 

acontece durante as férias escolares (Janeiro e 

Julho) e tem duração de duas a quatro semanas 

com o objetivo de aprender Inglês e se divertir 

vivenciando uma experiência única. 

Intercalando aulas de idiomas, passeios e 

atividades culturais, o programa oferece a 

oportunidade de conhecer pessoas de 

diferentes partes do mundo, aprender e se 

divertir. Os adolescentes vão estudar em escolas 

preparadas para oferecer todo o suporte 

necessário ao aprendizado e tornar suas viagens 

inesquecíveis. Eles são assistidos por responsáveis 

preparados que os acompanham do início ao 

m da viagem e a IE possui uma unidade nos EUA 

para dar total suporte e segurança a este 

programa.
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delícias da

Vovó
Quiche de 
alho poró
Ingredientes
Massa 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo 

Margarina até fazer uma farofa 

Pitada de caldo knorr em pó sabor galinha

Recheio
1 e 1/2 lata de creme de leite sem soro 

1/2 lata de leite (mesma medida do creme 

de leite) 

4 ovos graúdos 

2 alhos poró graúdos 

1 xícara de queijo gouda ralado 

grosseiramente 

Sal a gosto
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Marcella Rosa

Modo de fazer
Massa: Faça uma farofa com o trigo, caldo knorr 
e margarina. Forre uma forma de aro removível 
de 25cm, alta. Dê uma pré-assada em forno a 
180 graus. Recheio: Corte e refogue o alho poró 
no azeite. Reserve. Bata os demais ingredientes 
no liquidicador. (Menos o queijo). Depois da 
massa pré-assada, despeje o creme e vá 
alternando com o alho poró e o queijo. Leve para 
assar em forno a 180 graus.
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Curiosidades
Ana Amélia Zanoni

Olá queridos, estou de volta e dessa vez para 

falar sobre as curiosidades do Dia das Crianças! 

Aqui no Brasil, comemoramos essa data tão 

especial no mesmo dia de outra importante 

festividade: o dia da Padroeira do País, Nossa 

Senhora Aparecida. Para o comércio é 

um per íodo ót imo de grandes vendas, 

principalmente as lojas de brinquedos, só 

perdendo para o Natal.

Os pequenos amam essa data, pois são as 

grandes estrelas da festa.

Em nosso país, a origem dessa data é uma lei, de 

1924, criada por Galdino do Valle Filho, mas, 

mesmo assim, era uma data que cou escondida 

até a década de 1960. Nesse momento, a 

empresa Johnson&Johnson, em conjunto com a 

empresa de brinquedos Estrela criaram, a 

promoção “Semana do Bebê Robusto”, que 

aproveitava a data que, mesmo esquecida, já 

existia, para marcar essa entrega de prêmios e, 

de quebra, fazer aumentar as vendagens dos 

produtos de ambas as marcas. Rapidamente 

esse evento se tornou um grande sucesso e outras 

empresas tomaram o mesmo tipo de iniciativa 

em uma época que passou a ser conhecida

como “Semana da Criança”, movimentando 

fortemente o comércio de todo o país.

Tudo isso veio envolvido em uma forte carga 

emotiva, anal a alegria de uma criança ao ser 

presenteada é uma das coisas mais comoventes 

que existe.

No Japão, a data é 3 de março para meninas, 

sendo expostas muitas bonecas e em 5 de maio, 

exclusivamente para meninos, quando há 

grandes exposições de bonequinhos que 

parecem samurais. Na China, o Dia das Crianças 

é 5 de maio, também.

Já na Turquia a comemoração é em 23 de abril e 

se assemelha ao Brasil, porque se trata de um 

momento em que crianças são presenteadas e 

passeiam com seus familiares.

E por aí vai... existem mais de 100 países que 

comemoram o Dia das Crianças, em várias datas 

diferentes.

Em termos mundiais, há o Dia Universal das 

Crianças, instituído pela ONU, e lembrado no dia 

20 de novembro, como homenagem à 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos 

da Criança, no ano de 1959.

Personalizados     Scrap festa     

Livros de assinatura / mensagem

Álbuns de fotograa em scrap     

Lembranças para diversas ocasiões (aniversário, batizado, 

nascimento, datas temáticas e muito mais)

mimosescrap@gmail.com
(27) 99982-4275

aazcameron@blogspot.com.br
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As++
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Momentos de alegrias no Lollypop!
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dicas do

Lolly

Apanhar cacos de vidro ca mais fácil com uma 

fatia de pão de forma.

UTILIZE PÃO PARA RECOLHER
CACOS DE VIDRO

Para evitar umidade nos armários use giz de 

quadro negro e coloque em um recipiente sem 

tampa dentro do armário, lembre-se de trocar o 

produto regularmente. A cal é hidróla e absorve 

a umidade.

USE GIZ DE QUADRO PARA 
EVITAR UMIDADE

Passe uma camada esmalte incolor nos botões 

das camisas, para evitar que ele caiam ou se 

percam das roupa. O esmalte cria uma película 

sobre a costura e evita que os botões se soltem.

PASSE ESMALTE NOS BOTÕES
DAS CAMISAS

Para xar um quadro na parede com facilidade, 

marque o ponto de xação do quadro com 

pasta de dente, posicione o quadro na parede e 

“carimbe” a parede com a pasta, em seguida 

xe os pregos e por m pendure o quadro.

USE PASTA DE DENTE PARA
FIXAR QUADROS
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Michele Camargo
super

Indico
O que seria do mundo 
sem a fotograa?

Sempre com um sorriso largo e bom humor, Fábio 

Guidoni, parceiro do Lollypop, losofa: “A 

fotograa tornou-se uma paixão cada dia mais 

forte e passei a observar a importância da 

fotograa na história do ser humano. Os 

momentos passam, mas os registros cam e 

temos a oportunidade de reviver, em emoções, 

aquele instante”.

Há quatro anos Fábio Guidoni tomou uma 

decisão, transformar o hobby em prossão. 

Estava encontrando diculdades em conciliar o 

trabalho em sua gráca com a fotograa, 

atividade que até então fazia por diversão. Ele 

conta que um dos seus primeiros trabalhos foi o 

registro da gravidez da esposa, o que o deixou 

ainda mais apaixonado por eternizar esses 

momentos importantes da vida.

Especial izado em fotos de cr ianças em 

aniversários e famílias que querem fazer ensaios 

externos dos seus melhores momentos juntos. Ele 

conta que fotografar crianças é um grande 

desao, pois conta com a oscilação de humor 

dos pequenos clientes e por isso, tem que achar 

os momentos e ângulos certos para conseguir os 

registros prefeitos.

Atende aos mais variados clientes, entre eles, 

debutantes, casamentos, eventos empresariais, 

gestantes e também se aventura em ensaios de 

moda, entre outros. “Gosto de dar um olhar 

diferenciado a cada trabalho e fugir um pouco 

daquela foto posada, tradicional. Minha paixão 

é a fotograa e todo o universo que ela 

representa. Adoro desaos e sempre vou em 

busca deles”, comenta.

22



hora da

Diversão Escreva o resultado 
das somas
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