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Páscoa: Coma chocolate sem descuidar da saúde 
 

 
 
O chocolate tem como principal ingrediente o cacau, uma fruta que contém 
substâncias antioxidantes, que reduzem o risco de doenças cardiovasculares 
elevando os índices de HDL (colesterol bom), ajudam a liberar hormônios como 
serotonina (responsável pelo prazer e bem-estar). Por liberar essas substâncias 
que nos dão prazer algumas pessoas se tornam dependentes, levando pelo 
excesso de consumo. O cacau também carrega uma grande quantidade de 
nutrientes, incluindo vitaminas e sais minerais, como zinco (auxilia no sistema 
imunológico), fibras alimentares (auxiliam no funcionamento intestinal), 
magnésio, ferro e cafeína. 
 
Porém grandes quantidades de chocolates podem ser prejudiciais à saúde, uma 
vez que podem elevar os índices glicêmicos na corrente sanguínea, podem se 
depositar nas células adiposas, e até mesmo no fígado, levando ao excesso de 
peso, estimulam a produção de sebo na pele devido à grande quantidade de 
gordura, e podendo também causar dependência. 
 
Quais são os benefícios do chocolate? Dicas para aproveitar sem culpa 
 
Se você ama chocolate, não precisa deixar de comer o doce por conta da dieta 
e da saúde. O chocolate possui benefícios que fazem bem ao corpo, ao coração 
e pode até turbinar o seu treino em casa ou na academia. No entanto, é preciso 
moderação: o consumo excessivo de chocolate interfere no bom funcionamento 
do organismo.  
 
O chocolate é rico em benefícios que fazem bem para o corpo e para a saúde. 
Por isso, está liberado comer o doce – ainda mais com a Páscoa se 
aproximando! Mas não dá para exagerar, afinal o chocolate em excesso pode 
comprometer o funcionamento do seu organismo.  
 
 



Prefira os chocolates com maior concentração de cacau 
É no cacau que estão os benefícios do chocolate. Rico em nutrientes, o cacau 
possui vitaminas, minerais e gordura boa que fazem bem ao coração, diminuem 
a pressão arterial e estabilizam a glicose no sangue. Por isso, quanto maior a 
concentração de cacau no chocolate, mais indicado ele é para o consumo. Nesse 
caso, deixe de lado aquele bombom cheio de açúcar e prefira os chocolates que 
tenham, pelo menos, 70% cacau na composição. A vantagem? Dá para comer 
um pouco todo dia sem peso na consciência! 
 
O chocolate pode melhorar sua performance na academia 
Não, você não está lendo errado! O chocolate pode ser um aliado no seu treino, 
se você fizer a escolha certa. Isso porque o cacau tem função vasodilatadora, ou 
seja, aumenta a oxigenação e a circulação do sangue no corpo, o que pode te 
deixar mais disposta e pronta para arrasar na atividade física. Então, se você já 
segue uma alimentação saudável e tem uma rotina regular de exercícios, 
experimente incluir o chocolate 70% antes de treinar. 
 
O chocolate te deixa mais feliz! 
Não é à toa que dizem por aí que comer chocolate traz felicidade. Essa fama já 
foi comprovada em diversos estudos, pois, entre os nutrientes do cacau, a 
triptofano é o responsável pela produção de endorfina e serotonina no corpo, 
que dão aquela sensação de paz, relaxamento e bem-estar no corpo e na mente. 
E sim, é por isso que você fica com vontade de um chocolate durante TPM, em 
que os níveis de serotonina estão mais baixos. 
 
Aposte nos benefícios do chocolate para cuidar da pele e dos cabelos 
Se comer chocolate não é muito a sua vibe, você pode aproveitá-lo para cuidar 
da pele e dos cabelos. Máscaras caseiras feitas com chocolate mantém a pele 
jovial e hidratada e você pode fazer uma vez por semana, ou a cada 15 dias, se 
preferir. Nos fios, o cacau tem ação semelhante e deixa os cabelos mais 
hidratados e cheios de brilho. Nesse caso, vale experimentar produtos que 
tenham esse ingrediente na fórmula. 
 

Planos de saúde: saiba como declarar no imposto de renda 
 

 
 



As despesas do contribuinte e de seus dependentes com plano de saúde são 
dedutíveis da base de cálculo quando o modelo de declaração for o completo. 
 
Segundo Fabian Rocha, diretor Jurídico da operadora Qsaúde, é importante 
entender como declarar cada modalidade para evitar que o contribuinte caia na 
malha fina. "O plano empresarial é, normalmente, um benefício concedido aos 
funcionários. Portanto, se a empresa arca com todo o custo, o contribuinte não 
poderá fazer deduções. Já o plano de saúde individual, que é aquele contratado 
diretamente por uma pessoa física com uma operadora, as deduções devem 
ficar restritas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte em relação ao seu 
próprio plano de saúde e de seus dependentes", diz. 
 
Entretanto, em relação às deduções das despesas com os pagamentos feitos 
pelo contribuinte para os seus dependentes no plano de saúde, é importante 
observar as regras previstas no Regulamento do Imposto de Renda (RIR) em 
relação a quem pode ser considerado como dependente. 
 
"O fato de o contribuinte pagar despesas com planos de saúde de pessoas que 
não se enquadrem na previsão de dependentes, de acordo com as regras do 
RIR, não geram direito a serem consideradas como despesas dedutíveis. Assim, 
é sempre importante verificar esse ponto antes de incluir os pagamentos feitos 
para a sua operadora como dedução com despesas médicas no seu Imposto de 
Renda", informa. 
 
Abaixo, confira as regras para cada caso*: 
 
Planos individuais: para declarar os planos, é preciso solicitar à operadora um 
informe de pagamentos. O programa do imposto de renda permite a importação 
deste documento, o que ajuda e agiliza o preenchimento. 
Os gastos com plano de saúde devem ser informados na ficha Pagamentos 
Efetuados, sob o código 26, incluindo o CNPJ e o nome da operadora. 
 
Reembolso: se o reembolso for parcial, o valor dedutível como despesa médica 
é a diferença entre o valor gasto e o reembolsado. Na ficha Pagamentos 
Efetuados da declaração, no campo "Valor pago", deve ser informado o valor 
total da despesa paga e no campo "Parcela não dedutível/valor reembolsado" o 
valor reembolsado. 
Todos os comprovantes, como recibos e notas fiscais das despesas dedutíveis, 
devem ser guardados em caso de necessidade de comprová-los na Receita 
Federal. A recomendação é guardar os comprovantes por no mínimo cinco anos 
a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do processamento da declaração. 
 
Dependentes: é possível deduzir os gastos com plano de saúde e outras 
despesas com saúde de dependentes e alimentandos (beneficiários de pensão 
alimentícia). Para isso, observando as regras do RIR, é preciso cadastrar a 
pessoa na ficha Dependentes ou Alimentandos, na página da declaração, e 
informar o CPF de todos. 
 



Plano de saúde de não dependente: Quem paga plano de saúde para outra 
pessoa que não se encaixa na condição de dependente até pode lançar o valor 
na declaração do IR, porém não como um valor dedutível. 
 
Dedução de despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não 
incluídos como dependentes: como regra geral, somente são dedutíveis na 
declaração as despesas médicas e com instrução de pessoas físicas 
consideradas dependentes perante à legislação tributária e incluídas na 
declaração do responsável em que for considerado dependente. Contudo, 
podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução 
pagas pelo declarante referente a alimentandos. 
 
Planos empresariais e de coparticipação: não é possível abater do IR o plano 
de saúde quando este for pago integralmente pela empresa. Mas, se o titular é 
responsável por parte do valor, a parcela dedutível é aquela que o contribuinte 
pagou efetivamente. 
Além disso, se houve despesas com consulta ou exame com reembolso parcial, 
pode-se lançar a diferença entre o valor gasto e o reembolsado. Importante 
destacar que todas as despesas dedutíveis declaradas precisam ser 
comprovadas. 
 
*Com informações consultadas no site da Receita Federal 
 
 

Carro autônomo no Brasil: já estamos prontos? 
 

 
 
Converse com especialistas do setor automotivo e ficará claro que o carro 
autônomo não é mais uma dúvida de ‘se’, mas sim de ‘quando’. A sigla CASE - 
Connected, Autonomous Shared and Electric, parece definir o que será o carro 
do futuro. Por conta disso, todas essas novidades estão chegando ao mercado 
praticamente ao mesmo tempo, porém em velocidades diferentes ao redor do 
mundo. 
 
Especialmente sobre o carro autônomo, são diversos os aspectos que compõem 
este universo. Um deles, talvez o principal, é o aumento da segurança, resultante 
dos sistemas de monitoramento embarcados no veículo que garantem controles 
como velocidade, frenagem e manobras de emergência independentes de uma 



ação do motorista, reduzindo a ocorrência de acidentes, danos pessoais e 
mortalidade nas estradas. Como a tecnologia vem avançando gradativamente 
nessa linha, o modo autônomo já é uma realidade e um caminho sem volta. 
 
No entanto, para chegarmos a 100% do processo, consideram-se os diferentes 
níveis de automação do veículo. De acordo com a Administração Nacional de 
Segurança no Trânsito nas Rodovias (NHTSA), nos Estados Unidos, são 6 
níveis: 
 
Nível 0 – sem automação; 
Nível 1 – assistência ao motorista – sensores de ré, de alerta de excesso de 
velocidade e outros; 
Nível 2 - automação parcial – controle de direção e frenagem simultâneos; 
Nível 3 – automação condicional – o carro é capaz de dirigir sozinho utilizando 
tecnologia IoT, mas apenas em condições ideais e com algumas limitações. 
Ainda necessita de intervenção humana; 
Nível 4 – alta automação – sem necessidade de intervenção humana. Estes 
veículos ainda têm disponibilidade restrita nas vias públicas e os testes 
continuam ocorrendo apenas em ambientes controlados; 
Nível 5 – automação total – Quando estiver disponível, os ocupantes serão 
apenas passageiros e não será necessário ter volante ou pedais pois os veículos 
provavelmente serão 100% controlados por meio de uma assistente de voz. 
 
Mas afinal, há tempos que falamos sobre carros autônomos. Então por que a 
demora? Quais são as barreiras que o Brasil encontra para alavancar de vez a 
opção de automóvel que dirige sozinho? Bom, a primeira resposta é bem 
simples. Com o tamanho do nosso país e suas diferenças regionais, sofremos 
impasses com a infraestrutura de telecomunicações que dificulta a conectividade 
dos veículos à internet durante todo o trajeto, bem como que as estradas estejam 
todas mapeadas e sinalizadas para que o veículo possa ler e interpretar as ruas, 
intersecções e a presença de outros veículos. Por questão de segurança, os 
sistemas de visão computadorizada precisam reconhecer o caminho ou até 
mesmo o perigo, a tempo para a inteligência artificial aplicar suas 
responsabilidades. 
 
Por outro lado, existe o alto custo da tecnologia. O alto investimento acaba sendo 
refletido no preço do carro e isso pode ser um contratempo ainda maior caso o 
consumidor ainda não esteja pronto e necessite de um tempo de adaptação para 
ter a confiança de adquirir essa opção. 
 
Mesmo que ainda seja uma grande aposta, com diferentes expectativas, entendo 
que a direção autônoma vai encontrar o seu caminho e invadir o mercado de 
mobilidade nos próximos anos (há expectativas de que os primeiros veículos 
serão disponibilizados até 2025). Por enquanto podemos nos preparar para o 
futuro. O que sabemos é que, quando tivermos os sistemas de direção autônoma 
prontos para fazer um trabalho real e significativo, teremos mais proteção, mais 
segurança nas vias, o seguro será mais barato e você se tornará o passageiro 
do seu próprio carro. 
 



Compras online crescem na pandemia e acende alerta para as 
fraudes 

 
 

 
 
Em meio a medidas de isolamento social em combate à Covid-19, comércios de 
vários setores tiveram que restringir suas atividades presenciais. Com todo 
mundo em casa, a compra online acaba se intensificando naturalmente. Diversos 
comerciantes migraram suas vendas para plataformas de e-commerce, redes 
sociais e até para aplicativos de mensagens. Mas é preciso que o consumidor 
fique alerta para tentativas de golpes e fraudes. 
 
O advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital, responde a 
perguntas e dá dicas de proteção na hora de realizar as compras virtuais. 
  
Posso passar meu CPF em lojas e sites de compras? 
Nas compras na própria loja (compra física) não há obrigação de fornecer o CPF, 
sendo esta uma decisão do cliente. Já nas compras online o fornecimento do 
CPF é necessário para a emissão da NFE (nota fiscal eletrônica). O mais 
importante é fornecer apenas os dados necessários para a concretização do 
negócio. Caso entenda que estão sendo solicitados mais dados do que os 
necessários, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da 
empresa ou outra forma de contato oferecida no site/rede social ou aplicativo. 
   
Como saber se a empresa é confiável? 
Sempre pesquise na internet a idoneidade e reputação da empresa. É possível 
pesquisar em site de reclamações de consumidores, sites de Institutos de Defesa 
do Consumidor ou mesmo do PROCON. Além disso, verifique a razão social, 
endereço, telefone e CNPJ, que devem estar visíveis e de fácil acesso para os 
consumidores. 
  
Como avaliar se o site é confiável? 
Um fator importante é a certificação digital. O e-commerce que preserva os 
dados dos clientes e a segurança da compra e que possui selos de segurança e 
certificações digitais (ISSO) são em tese seguros. Outra dica importante é optar 
sempre por endereços de URL que apareçam com o símbolo do cadeado. Se o 



cadeado não estiver fechado os dados podem estar vulneráveis a eventuais 
ataques. 
  
Qual a forma mais segura na hora de efetuar o pagamento? 
Os cartões virtuais têm sido grandes aliados dos consumidores na hora da 
compra. Por possuírem código e número de cartão único válidos somente para 
aquela transação específica, o roubo das informações e possíveis fraudes ficam 
mais difíceis. 
Realizar uma TED ou DOC é uma operação que não é tão ágil como um PIX, 
mas que para valores significativos pode ser uma melhor opção, já que são 
necessários mais dados para que a transferência de valores se realize e pode 
haver reversão da operação. 
   
Devo confiar em links para pagamento online? 
Os links para pagamentos online sempre são gerados a partir de uma plataforma 
de gestão de pagamento junto ao comerciante. Vale sempre ficar alerta sobre a 
idoneidade de quem você está comprando, além da origem deste link. Sempre 
dê preferência para sites que começam com “https” e não “http”. Ainda mais 
importante do que ter segurança e conhecimento sobre quem está te vendendo, 
é ter a mesma sensação sobre os parceiros de negócios dessa empresa. Para 
isso, você pode utilizar sites como Reclame Aqui e o próprio Procon, para fazer 
pesquisas. As plataformas de pagamento com boa credibilidade são bastante 
conhecidas, caso se depare com alguma plataforma que nunca ouviu falar, 
pesquise sua procedência.  

 

O que é necessário para manter a boa imunidade? 
 

 
 
Há um ano a Organização Mundial da Saúde (OMS), decretou a pandemia do 
novo coronavírus, causador da Covid-19. Nesse período, o mundo observou 
uma mudança radical de costumes e hábitos e a acentuada preocupação das 
pessoas em relação a saúde e principalmente nos cuidados para manter uma 
boa imunidade. 
 
"Combinar vitaminas e minerais favorece o funcionamento do sistema 
imunológico e isso vale para adultos e crianças. Essa combinação deve estar 
presente na alimentação. Vitaminas C, D e E, além de zinco e selênio são 



fundamentais, mas quando a quantidade não supre a necessidade diária a 
suplementação pode ser uma excelente opção, desde que seja orientada por um 
médico", comenta o Dr. Daniel Magnoni, chefe de nutrologia do Instituto Dante 
Pazzanese, em São Paulo. 
 
Com o delicado momento atual da pandemia e o retorno das novas restrições e 
distanciamento social, as atividades cotidianas voltaram a ser feitas em casa, 
sobrecarregando consideravelmente as pessoas. E manter uma rotina atribulada 
é uma das grandes vilãs da dieta saudável. 
 
"Com as atividades em casa é mais difícil manter uma dieta rica em alimentos 
que forneça as necessidades diárias das principais vitaminas e minerais. Esse é 
o cenário ideal para a suplementação, que se mostra eficaz e muito prática, 
inclusive com opções em gomas mastigáveis que podem ser consumidas sem 
água", comenta Dr. Magnoni. 
 
O que não pode faltar 
 
Vitamina C - Muito importante na função dos leucócitos, que formam as defesas 
do organismo, por isso tem o papel de auxiliar com a imunidade e disposição.  
Vitamina D - Importante regulador do sistema imune e auxilia com a absorção 
de minerais como o cálcio, fundamental na formação de ossos e dentes.  
Vitamina E - É uma das vitaminas em que a suplementação em concentração 
acima da recomendada contribui positivamente com a função imune.  
Selênio - Essencial para o sistema imune, tanto inato quanto adquirido, com 
papel fundamental no equilíbrio de oxidação-redução e proteção do DNA.  
Zinco - Auxilia no funcionamento do sistema imunológico, cicatrização de 
ferimentos, além de fortalecimento de unhas e cabelo.  
 

 
Cuidados necessários para a ida ao dentista 

 

 
 
A pandemia da Covid-19 ainda é uma realidade no mundo todo, principalmente 
no Brasil. Após um ano do primeiro diagnóstico da doença causada pelo novo 
coronavírus no país, o isolamento social é uma das medidas de segurança 
para evitar a propagação do vírus. Mas, cuidados básicos com a saúde, como 
exames de rotina e ida ao dentista, não podem ser deixados de lado por tanto 
tempo. Especialistas apontam que seguindo os devidos cuidados, a ida ao 



dentista pode ser feita com segurança.  A odontologista Caroline Malavasi, 
especialista em Ortodontia e mestre em Dentística pela Universidade Federal 
Fluminense, com consultório na Barra da Tijuca (RJ), lista as principais 
medidas que você deve se atentar para a ida ao dentista nesse período. 
Confira! 
 
Evite ir com sintomas de gripe ou Covid-19  
Se você estiver com algum sintoma de gripe, resfriado ou estado febril, cancele 
a sua ida ao dentista. “Em tempos de pandemia, é essencial que o paciente 
que estiver sentindo algum sintoma gripal, fique em casa e se eles persistirem 
por mais de um dia, é necessário fazer o teste de Covid-19 e procurar ajuda 
médica o mais rápido possível”, informa a especialista. 
 
Barreiras de proteção 
Como todos já sabem, é imprescindível o uso de máscaras e álcool em gel 
durante a ida ao dentista. “Ao sair para qualquer local, principalmente na ida ao 
consultório, é essencial utilizar máscara de pano ou cirúrgica, tapando o nariz e 
a boca, pois essa é uma das principais prevenções contra o novo vírus, assim 
como a higienização frequente das mãos”, ressalta.  
 
Não leve acompanhantes 
Se está tudo bem com você, o ideal é que você não leve acompanhantes, para 
evitar aglomerações e exposição de mais pessoas fora de casa. “Se for um 
procedimento simples, uma ida ao consultório para pequenas obturações, 
limpeza etc, não há problema de o paciente ir sozinho. Em casos mais 
complicados, tudo bem levar acompanhante, mas se certifique com a 
organização do consultório para haver espaçamento entre os horários e ele 
deve ir de máscara, seguir o distanciamento e higienizar as mãos com álcool 
em gel”, diz.  
 
Verifique as condições de higiene do consultório 
O ideal é sempre consultar um dentista de confiança, mas em casos de 
emergência, se atente a todas as condições de higiene do local onde irá ser 
atendido. “A simples ida ao dentista se tornou algo que deve ser feito com 
muita atenção. Verifique se os profissionais estão usando máscaras e 
acessórios descartáveis, assim como se a higiene do local está de acordo. Se 
há álcool em gel para os pacientes higienizar as mãos, aferição de temperatura 
ao ingressar no local e se os utensílios são esterilizados e descartáveis. 
Certifique-se também que o local está fazendo agendamentos com 
espaçamento entre pacientes, assim a sua ida ao dentista será feita de forma 
segura”, finaliza a especialista.  
 


