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Dia das Crianças: dicas de brincadeiras para se divertir com os 
pequenos 

 

 
 
Porém, as crianças prezam muito pela presença dos pais, avós ou responsáveis, que 
possuem tão importante papel de amar, educar e ensinar princípios e valores. Pensando 
nisso, elencamos dicas de brincadeiras e atividades que podem ser feitas com a criançada 
para criar ainda mais proximidade e proporcionar momentos de alegria e marcantes para a 
vida toda. 
Vamos lá? 
  
1 - Revirando o baú 
Sabemos que a tecnologia mudou as nossas vidas para sempre. Os smartphones de última 
geração, tablets mudaram a forma de brincar das crianças e isso é muito legal e divertido. 
Porém, “revirar o baú” e mostrar para os pequenos como se brincava antigamente é uma 
ótima opção. Bolinha de gude, peteca, banco imobiliário, pique esconde são brincadeiras 
que muitos deles nunca ouviram falar. 
Segundo a fonoaudióloga Raquel Luzardo, as crianças possuem muita curiosidade em 
saber como os pais eram quando crianças. Certamente essa experiência de voltar ao 
passado é revigorante para os pais e apaixonante para os filhos. 
  
2 - Caça ao tesouro 
Aqui está uma opção bem legal para se aproveitar com os filhos. Dá para juntar uma 
brincadeira muito divertida em busca do presente, no caso, o próprio tesouro. 
Você pode espalhar pistas pela casa e auxiliar seus filhos na procura, isso o aproximará 
ainda mais dele e trará uma nova experiência de diversão. 
  
3 - Acampamento 
Esqueça a ideia que você precisa procurar uma floresta ou gastar dinheiro para fazer um 
acampamento superdivertido. A sala da sua casa, o seu quintal podem ser o lugar escolhido 
para viver uma experiência singular com a criançada. 
Com cadeiras, almofadas e lençóis, é possível criar um acampamento incrível e muito 
interativo. 
  
 



4 - Stop 
Além de exercitar a mente, é muito divertido. Com papel e caneta na mão, você poderá 
brincar com as crianças de uma maneira educativa às fazendo pensar em cores, carros, 
animais, cidades e muito mais. Basta reunir a família e brincar muito. 
  
5 - Mímica 
Uma brincadeira muito legal e que as crianças amam é a mímica. Elas podem explorar sua 
imaginação fazendo gestos, caretas e sinais para que você, papai e mamãe, titia ou vovó, 
identifique o que eles estão querendo dizer. 
É uma brincadeira que aproxima muito os adultos e as crianças, já que a atenção está 
totalmente focada na brincadeira pois é preciso adivinhar o que está sendo gesticulado 
pelos pequenos! 
  
6 - Esconde-esconde 
Esconde-esconde para alguns, pique-esconde para outros, uma verdade é certa: essa 
brincadeira marcou a infância de muitos e hoje é pouco lembrada nas rodas das crianças. 
Além de promover a proximidade que é o nosso objetivo principal, o pique esconde pode 
ser feito em qualquer lugar, inclusive dentro de casa! 
  
7 - Mãos na massa 
E para finalizar nossa sugestões de brincadeiras para esse Dia das Crianças, mãos na 
massa é uma atividade fácil, econômica e, claro, muito divertida. Com uma xícara de sal, 
quatro de farinha de trigo, uma xícara e meia de água, três colheres de sopa de óleo e 
corantes alimentícios das cores que preferir, você já terá os ingredientes necessários para 
criar literalmente colocar a mão na massa. 
  
Conclusão 
Presença é mais importante que presentes, essa é a grande verdade. Crianças precisam 
de atenção, respeito e muito carinho. 
Nesse dia 12, fique próximo, beije, aperte e abrace muito as crianças à sua volta. Isso fará 
toda diferença lá na frente. 
Essas são algumas sugestões de brincadeiras, mas existem muitas outras para aproveitar 
juntamente com a criançada. O importante é estar junto. 
 
 

Outubro Rosa alerta sobre prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer de mama 

 

 
 
O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais 
recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, 



proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução 
da mortalidade. 
 
O nome da campanha remete à cor do laço que é um símbolo internacional usado por 
indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama. É por esse 
motivo que durante esse mês a cor rosa ilumina a fachada de diversas instituições públicas 
e privadas iluminam suas fachadas com objetivo promover indicar a adesão ao movimento. 
 
O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. 
Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos. 
 
O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, 
aumentando assim as chances de tratamento e cura. 
 
Perguntas frequentes sobre câncer de mama 
 
O que é câncer de mama? 
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da 
mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm 
desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos. Tipo de câncer mais comum entre 
as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de 
mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Especificamente no Brasil, 
esse percentual é um pouco mais elevado e chega a 28,1%. 
Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por 
meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Sinais e sintomas 
É importante que as mulheres observem suas mamas sempre que se sentirem confortáveis 
para tal (seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano), 
sem técnica específica, valorizando a descoberta casual de pequenas alterações 
mamárias. 
Os principais sinais e sintomas do câncer de mama são: 

  Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor;  
  Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;  
  Alterações no bico do peito (mamilo);  
  Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;  
  Saída espontânea de líquido dos mamilos 

As mulheres devem procurar imediatamente um serviço para avaliação diagnóstica ao 
identificarem alterações persistentes nas mamas. No entanto, tais alterações podem não 
ser câncer de mama. 
 
Como prevenir 
Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos 
saudáveis, como: 
Praticar atividade física regularmente; 
Alimentar-se de forma saudável; 
Manter o peso corporal adequado; 
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas; 
Amamentar. 
 
 
 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama/deteccao_precoce+


O que aumenta o risco? 
O câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é um dos mais importantes fatores 
de risco para a doença (quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos). Outros 
fatores que aumentam o risco da doença são: 
Fatores ambientais e comportamentais: 

  Obesidade e sobrepeso após a menopausa;  
  Sedentarismo (não fazer exercícios);  
  Consumo de bebida alcoólica;  
  Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios-X). 

Fatores da história reprodutiva e hormonal 
  Primeira menstruação antes de 12 anos;  
  Não ter tido filhos;  
  Primeira gravidez após os 30 anos;  
  Não ter amamentado;  
  Parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos;  
  Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-progesterona);  
  Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de cinco anos. 

Fatores genéticos e hereditários* 
  História familiar de câncer de ovário;  
  Casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos;  
  História familiar de câncer de mama em homens;  
  Alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. 

*A mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos/ hereditários é considerada com 
risco elevado para desenvolver câncer de mama. 
O câncer de mama de caráter genético/hereditário corresponde a apenas 5% a 10% do 
total de casos da doença. Homens também podem ter câncer de mama, mas somente 1% 
do total de casos é diagnosticado em homens. 
Atenção: a presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher 
necessariamente terá a doença. 
 
Detecção precoce 
O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, 
aumentando assim as chances de tratamento e cura. Todas as mulheres, 
independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não 
é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas 
próprias mulheres. 
Além de estar atenta ao próprio corpo, também é recomendado que mulheres de 50 a 69 
anos façam uma mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) a cada 
dois anos. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos 
sintomas. 
Mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raios X chamado 
mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas. 
Mulheres com risco elevado para câncer de mama devem conversar com seu médico para 
avaliação do risco para decidir a conduta a ser adotada. 
 
Mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica: qual a diferença? 
No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde - assim como a da Organização Mundial 
da Saúde e a de outros países - é a realização da mamografia de rastreamento (quando 
não há sinais nem sintomas) em mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos. 
A mamografia de rastreamento pode ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama, 
mas também expõe a mulher a alguns riscos. Conheça os principais benefícios e riscos 
desse exame. 



Benefícios 
Encontrar o câncer no início e permitir um tratamento menos agressivo. 
Menor chance de a paciente morrer por câncer de mama, em função do tratamento precoce. 
Riscos 
Suspeita de câncer de mama. Isso requer outros exames, sem que se confirme a doença. 
Esse alarme falso (resultado falso positivo) gera ansiedade e estresse. 
Câncer existente, mas resultado normal (resultado falso negativo). Esse erro gera falsa 
segurança à mulher. 
Ser diagnosticada e submetida a tratamento, com cirurgia (retirada parcial ou total da 
mama), quimioterapia e/ou radioterapia, de um câncer que não ameaçaria a vida. Isso 
ocorre em virtude do crescimento lento de certos tipos de câncer de mama 
Exposição aos Raios X. Raramente causa câncer, mas há um discreto aumento do risco 
quanto mais frequente é a exposição.  
 
Mamografia diagnóstica 
A mamografia diagnóstica, assim como outros exames complementares com finalidade de 
investigação de lesões suspeitas da mama, pode ser solicitada em qualquer idade, a critério 
médico. Ainda assim, a mamografia diagnóstica geralmente não é solicitada em mulheres 
jovens, pois nessa idade as mamas são mais densas, e o exame apresenta muitos 
resultados incorretos. 
O SUS oferece exame de mamografia para todas as idades, quando há indicação médica. 
 
 

Dicas para cuidar dos eletrodomésticos e evitar prejuízos 
 

 
 
Eletrodomésticos que compõem a linha branca, como fogão, cooktop, geladeira, freezer, 
micro-ondas, máquina de lavar roupa e louça, estão cada vez mais tecnológicos e 
inteligentes, mas sem manutenção adequada, podem apresentar problemas ou parar de 
funcionar de uma hora para outra. 
 
Para prolongar a vida útil dos aparelhos e evitar gastos desnecessários, a Mapfre 
Assistência, companhia especializada em serviços a pessoas, residências e veículos, 
orienta para a importância dos cuidados preventivos. “Geralmente, os danos nos 
eletrodomésticos acontecem por conta de problemas mecânicos, sobrecargas de energia, 
excesso do limite de capacidade de funcionamento, entre outros. Por isso, algumas ações 
podem evitar prejuízos financeiros e até precaver o cliente da substituição do item”, diz 
Flávio Vasques de Oliveira, superintendente técnico e de produtos da Mapfre Assistência. 
 
De acordo com a companhia, a máquina de lavar roupa, por exemplo, sofre com objetos 
esquecidos dentro de bolsos, em especial, moedas ou itens de metal. Outra recomendação 



é manter o eletrodoméstico longe da ação da chuva, do sol e jamais exceder sua 
capacidade de funcionamento. 
 
Confira alguns cuidados simples que podem evitar problemas na sua máquina de lavar: 
• Mantenha a máquina de lavar roupas em um local adequado, onde não chova ou faça sol 
em excesso; 
• Tente posicioná-la no piso plano; 
• Sempre verifique se os bolsos das roupas estão vazios ao colocá-las dentro da máquina; 
• Nunca ultrapasse o limite de peso da lavadora; 
• Siga o nível correto de água, sabão e amaciante de roupas; 
• Lembre-se de limpar o filtro e o compartimento de sabão da máquina; 
• Limpe o exterior da máquina com água morna e sabão. Não utilize produtos abrasivos 
nem solventes. 
• Já em geladeiras, frigobares e freezers, o compressor é um item com vida útil 
determinada. Por este motivo, é fundamental agendar uma visita técnica a cada dois anos 
para avaliar o sistema de refrigeração, realizar uma limpeza na parte do motor e até mesmo 
checar a vedação das portas. 
 

 
Visão canina: saiba tudo sobre como nossos cães enxergam o mundo 

 

 
 
Se você tem a sorte de ter um cachorro em casa, sabe o quanto esses fiéis companheiros 
ficam felizes ao nos ver! Seja após um rápido passeio ou uma viagem de dias, eles sempre 
comemoram. Mas, como será que os cães nos enxergam?  
 
Como funciona a visão canina 
Antes de falarmos sobre a visão canina, é importante entendermos como funciona a visão 
do cachorro em geral. Os olhos de todos os animais possuem dois tipos de células: cones 
e bastonetes. 
 
Os primeiros servem para enxergar cores. Já os bastonetes, identificam a luminosidade. A 
visão é uma mescla da atuação desses dois tipos de células. 
Esse é um dos motivos pelos quais os gatos, por exemplo, enxergam de forma menos nítida 
que os humanos de dia, mas, à noite, os bichanos podem ver muito melhor que nós. Isso 
se dá porque, além de uma estrutura que reflete a luz atrás da retina, os gatos possuem 
mais bastonetes e menos cones, assim como os cachorros. 
 



Afinal, cachorro enxerga colorido? 
É muito comum a lenda de que cachorro enxerga em preto e branco. Bom, segundo o 
médico-veterinário da Petz, Samuel Teófilo, você pode parar de ter pena de seu filho de 
quatro patas. 
 
“Os cães enxergam em cores, sim”, explica o especialista. “A diferença é que eles não 
conseguem distinguir todas elas.” Isso porque os cachorros possuem apenas dois tipos 
cones, os receptores de cor, enquanto nós possuímos três. 
 
Se você se recorda das aulas de artes, deve lembrar que há três cores primárias: vermelho, 
verde e azul. A combinação entre elas gera todas as outras cores. Nossos receptores 
podem identificar todos esses tons, enquanto os cachorros só percebem vermelho e azul. 
 
Dessa forma, conforme explica o Dr. Samuel, as cores ficam mais apagadas, porque para 
suprir a ausência do verde, o cérebro do cãozinho completa tudo com cinza. 
 
Como muitos tons são uma combinação das cores primárias, incluindo o verde, para os 
cães tudo fica um pouco cinzento. Isso significa que com essa visão de um cachorro ele 
não irá perceber todos os detalhes de um belo parque em um dia de sol. Mas, não é por 
isso que ele vai se divertir menos. 
 
Visão canina: cachorros são míopes? 
Comparados com os humanos, os cães possuem uma visão um tanto limitada. Segundo o 
Dr. Samuel, estudos mostram que os cachorros enxergam com nitidez objetos que estejam, 
no máximo, a seis metros de distância. Enquanto para os humanos essa distância é de 22 
metros. 
 
Ou seja, para os nossos parâmetros, um cachorro pode, sim, ser considerado um pouco 
míope. Mas não vá achando que seu filho de quatro patas precisa de óculos! Conforme 
explica o especialista, os pets utilizam de outros sentidos para compensar essa aparente 
limitação. 
 
“Não podemos dizer que a visão dos cachorros é ruim, porque ela não afeta a vida deles”, 
explica o veterinário. “Com o excelente olfato, eles podem perfeitamente se orientar.” É só 
uma forma diferente do pet de balancear os órgãos do sentido. 
 
Cachorros enxergam à noite? 
Este é um ponto em que os cachorros são melhores que nós! Os olhos dos cães, graças 
ao número maior de bastonetes, conseguem captar mais luz do que os olhos humanos. Por 
isso, sua visão noturna dos cães é bem melhor do que a nossa. 
“Os cães podem, sim, enxergar bem na penumbra”, explica o Dr. Samuel. Não podemos 
esquecer que essa bolinha de pelos fofa, que dorme, brinca e come ração, um dia foi um 
temido predador. 
 
Assim como os lobos, seus parentes um tanto próximos, a visão permite que seu cachorro 
enxerga no escuro. “Porém, na escuridão total os cães não conseguem enxergar”, 
complementa o veterinário. 
 
Cuidados com a visão canina 
Assim como os humanos, os cachorros também podem ter doenças que afetam a visão. 
Alergias, glaucoma e conjuntivite são algumas das enfermidades mais comuns. Segundo o 
Dr. Samuel, os principais sintomas de uma doença nos olhos nos são: 

https://www.petz.com.br/blog/bem-estar/glaucoma-em-cachorro/


 Dificuldade de desviar de objetos; 

 Mudança da coloração ocular; 

 Secreção intensa; 

 Córnea esbranquiçada. 
 
Se você notar qualquer um dos sinais acima, procure um veterinário imediatamente. 
Problemas de visão podem atrapalhar a qualidade de como os cachorros enxergam. Além 
disso, um diagnóstico precoce é essencial para um tratamento eficaz. 
 

 
Plantas para casa: 8 sinais de que você ama cuidar de plantas 

 

 
 
1. O “só vou ter uma planta para casa” já ficou para trás 
Tudo começou com um vasinho. Um tempero, talvez uma planta interna, cacto ou violeta 
inofensiva. A ideia era só se desafiar a manter esse pequeno organismo vivo pelo máximo 
de tempo possível. 
E então você percebeu que podia ser capaz de ir além. Outros vasinhos chegaram e, de 
repente, sua sala e outros cômodos estavam tomados por plantas para casa. 
 
2. O seu Pinterest só fala sobre isso… 
Com um verdadeiro jardim interno, o seu interesse começou a crescer – e a 
responsabilidade também, é claro. 
Entre uma pesquisa simples e algumas curtidas em fotos de lindos jardins, o algoritmo da 
rede social entendeu que você ama cultivar plantas. 
 
3. …E o seu Instagram também 
Porque, é claro, você precisava mostrar para o mundo o seu avanço. Além disso, nada é 
mais fotogênico do que o seu pequeno jardim em casa, certo? 
 
4. Sua família e amigos te marcam em todos os posts sobre plantas 
Já é de conhecimento geral que você se interessa pelo assunto. Você começa a receber 
fotos de plantas ornamentais pelo WhatsApp. Inclusive, as pessoas te marcam em todos 
os posts do Facebook sobre o assunto. 
Na verdade, não é raro que mais de uma pessoa te marque no mesmo post. Você criou o 
hábito da jardinagem e está amando cada segundo. 
 
 
 
 

https://www.petz.com.br/blog/plantas/plantas-para-dentro-de-casa/
https://www.petz.com.br/blog/dicas/produtos-para-jardinagem/


5. De repente, a coisa mais interessante na casa dos outros é o jardim 
Churrasqueira? Piscina? Móveis novos? Não. O que te interessa mesmo são essas flores 
em casa. Sua atividade favorita é zapear pelas redes sociais procurando outros 
apaixonados pelo verde, como você. 
Você curte posts com fotos como de lindas orquídeas coloridas. Ou então ama descobrir 
espécies que você ainda não conhecia. 
 
6. E então você começa a ir embora levando plantas para casa 
Seu anfitrião percebe seu interesse e o seu sonho mais otimista se torna realidade: ele te 
oferece uma mudinha dessa suculenta incrível! Você tem orgulho de criar plantas em 
apartamento. 
 
7. “Bom dia, meninas!”, você conserva com as plantas da casa 
Você lutou contra isso por um tempo, porque parecia um pouco… louco, mas não adianta: 
conversar com elas é inevitável. Ter um jardim em apartamento é uma vitória e vale a pena 
os sacrifícios. 
Aliás, você até acredita que conversar com suas plantas fará com que elas crescerem mais 
bonitas e saudáveis. Elas te ouvem, te entendem e até te respondem. Você ama as plantas 
para casa e elas te amam. 
 
8. Você se identificou com esse texto de plantas para casa 
Seus amigos te enviaram, você leu e… é oficial, você é ama mesmo cuidar de plantas! 
Você acredita no poder de um jardim em apartamento e em ter plantas para a casa ficar 
bonita. Aproveite essa paixão que só tem a te fazer bem! 
 
 

Por que precisamos dormir bem para manter nossa saúde 
 

 
 
Quem diz isso é Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia na Universidade 
da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos. Walker é autor do livro Why We Sleep (Por 
que dormimos, em tradução livre). Segundo ele, estamos dormindo cada vez menos. 
 
"As pesquisas da década de 40 mostram que um adulto médio dormia 7,9 horas. Agora, 
esse número está perto de 6,75 horas", diz. Mas faz diferença? "Toda doença que parece 
estar nos matando no mundo moderno, do câncer ao mal de Alzheimer, infarto, diabetes, 
obesidade, derrame e até suicídio tem ligações significativas — e causais — com a falta de 

https://www.petz.com.br/blog/plantas/tipos-de-orquideas/


sono", explica. "O sono insuficiente está por trás de várias causas de morte, leva à morte 
prematura", acrescenta. 
 
Então, por que estamos dormindo menos? 
Nosso relógio interno usa a claridade para programar quando estamos acordados ou 
dormindo. Mas a invenção da luz artificial mudou nossas vidas - e piorou nosso sono. Ela 
interfere nos nossos ciclos circadianos – como é chamado o período de aproximadamente 
24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo 
influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia 
e a noite. 
 
A OMS recomenda 8 horas de sono por noite. Sendo assim, Walker dá algumas dicas para 
uma boa noite de sono. "Antes de mais nada, priorize seu sono. Além disso, há cinco coisas 
que você pode fazer", diz ele. 
 
Veja as dicas: 
 

 Durma e acorde nos mesmos horários, durante a semana e no fim de semana 

 A sociedade moderna é privada de escuridão, então, tente apagar as luzes à noite, 
talvez deixando apenas metade delas acesa. 

 

 Mantenha seu quarto resfriado, a uma temperatura em torno de 18°C. Nosso corpo 
precisa de uma queda de temperatura para pegar no sono. 

 

 Não fique acordado na cama; nosso cérebro acaba mal acostumado. Se ainda 
estiver acordado, levante-se, vá para outro cômodo, leia um livro e só volte para o 
quarto para dormir. 

 

 Evite cafeína depois das 14h; isso faz você ficar acordado e impede o sono 
profundo. Finalmente, beber álcool durante a noite não é bom. É sedativo. O álcool 
apenas 'te derruba'. 

 
 


