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A REVISTA DA MULHER MADURA EMPODERADA

Stela Moris
‘Sou STELA MARIS FERNANDES, 

tenho 68 anos, sou mineira de 

Uber lând ia-  MG,  a tua lmente 

morando no Rio de Janeiro. Um 

pouco mineira e carioca.

Minha mãe ficou viúva muito cedo, 

meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e dois

meses, não cheguei a conhecê-lo, só 

por foto e meu irmão tinha 2 anos e 7 

meses. Minha mãe não quis se casar 

novamente com receio de alguém nos 

maltratar.

Ela falou que com pouco tempo de 

casada foi tão feliz que não queria 

mais casar. Certíssima!!

Moramos em Uberlândia com minha 

avó paterna e Uberaba com minha 

avó materna. As duas faziam tudo por 

mim e meu irmão.

Minha avó de Uberlândia levantava 

de madrugada para fazer café para 

mim, porque pedia e sempre fui 

apaixonada por café. E minha avó de 

Uberaba, aos domingos me arrumava 

que nem boneca para ir à missa com 

ela.



Minha infância em Minas Gerais, foi 

maravilhosa, por tudo que lembro, 

brincava na rua, na chuva, comia 

jabuticaba tirada do pé, bebia leite 

direto da vaca, tudo de bom, sem 

frescuras.

Quando  minha  avó  mate rna 

desencarnou eu tinha 5 anos, onde 

tudo começou, moramos em Santos 

com meus tios e primos, depois 

viemos morar no Rio de Janeiro, 

cheguei no Rio com 6 anos de idade. 

Quando cheguei chorei muito, tanto 

que cheguei a ficar empolada e 

vermelha, foi quando meu tio me 

colocou debaixo do chuveiro de roupa 

e tudo, parecia brotoeja, acho que 

melhorei, essa chegada é a única 

lembrança que não vou esquecer 

nunca.

Pois tudo era diferente, fomos morar 

em apartamento, era estranho, tinha 

uma vida de liberdade e de repente 

me senti presa. Só íamos brincar 

quando minha mãe deixava. Em 

Minas brincávamos na rua. No 

edifício, fizemos amigos, logo chegou 

meu primo, que sempre foi meu 

grande amigo, passei a me divertir 

mais. Festinhas e outras brincadeiras.

Veio o colégio, na época era Jardim de 

Infância, depois de um período saia 

do colégio e já ia direto para a creche 



de uma amiga que mamãe conheceu

no prédio.

Lá eu almoçava, estudava e já voltava 

para casa pronta para dormir, e foi 

onde ainda com 6 anos comecei a 

estudar Ballet Clássico, depois fiz 

ballet no Clube de Regatas Vasco da 

Gama, onde me tornei torcedora e 

depois fui continuar o Ballet no 

G R E I P E  d a  Pe n h a ,  co m  d o i s 

professores que eram espanhóis. Tive 

que parar o Ballet para estudar e 

trabalhar. Mas nunca deixei a dança, 

fiz Jazz e dança afro. Meu sonho era 

ser Bailarina, mas os compromissos 

não deixaram.

Aos 10 anos, sofri um acidente no 

balanço do play do edifício, onde 

quebrei os dentes e nariz, que é 

quebradinho até hoje. Não tive e não 

tenho coragem de fazer plástica.

Me formei em Contabilidade, e 

diversos cursos profissionalizantes, 

tive bons empregos, alguns era 

necessário viajar muito, trabalhava 

em Congressos no Rio e fora do Rio, e 

aí foi começando minha vida já 

adulta, com responsabilidades.

Minha mãe, disse para mim e meu 

irmão, “até aqui dei os estudos para 

vocês, agora daqui para frente vocês 

seguem sozinhos”. Eu estava com 18 



anos.

Não tenho filhos, opção minha, meu 

companheiro já tinha 3 filhos, mas 

ganhei uma neta, filha de um dos 

filhos de meu companheiro, que 

desde 9 meses fica comigo e hoje está 

com 18 anos, e me deu a alegria de 

me chamar de vó, e sempre do meu 

lado nas horas boas e ruins, quando 

vou tirar fotos manda eu fazer poses, 

caras e bocas, parte boa da vida.’

Então, a sensação foi a melhor 

possível, foi quando descobri que eu 

era uma mulher interessante, 

descoberta maravilhosa, claro ouvia 

elogios, mas sempre fui tímida, 

mesmo com a dança que faz a gente 

se soltar, mas dançando só enxergava 

eu, até mesmo no palco, pois fiz várias 

apresentações, e não enxerguei a 

mulher que estava dentro de mim.

E isso a família TOP LOBA, me 

ensinou, quando comecei a me 

maquiar e fotografar sozinha, sem 

plateia, para me criticar.

ENTREVISTA E ENSAIO EXCLUSIVOS

Qual foi a sua sensação 
ao conhecer o 

Movimento Top Loba?



Porque sempre tem um para falar, 

nossa você está horrível com essa 

roupa, você ficou feia com essa 

maquiagem, já ouvi muito isso.

Essa foi a parte mais difícil de minha 

vida, superar o desencarne de minha

mãe, em 2013, há 7 anos, porque 

éramos só nos três a nossa família.

Estava ao lado dela, um cochilo meu, 

ela foi embora. Com 91 para 92 anos, 

bonita, lucida, alegre, amava a vida, 

mas um tombo, mudou toda nossa 

vida, mas mesmo assim ela manteve 

a fortaleza que tinha e a alegria de 

viver.

Meu irmão me ajudou muito, 

conversando comigo, sempre falando 

“mamãe es tá  bem,  de ixa  e la 

quietinha”, só que aí veio outra fase 

ruim.

Em 2018, falo com meu irmão ao 

telefone, nos despedimos, desligo o 

aparelho, vinte minutos depois, 

minha cunhada liga e me diz “ D. 

Adilia levou o Ricardo”, meu mundo 

desabou. Isso há 3 anos. Meu irmão 

também partiu.

Qual foi a maior 
superação que você já 
teve na vida?



Apesar de meu companheiro, neta, 

cunhada, tios, primos, pensei: pronto,

estou sozinha no mundo. Porque tudo 

era resolvido entre nós três.

Passei um tempinho sem chão, sem 

acreditar, mas segui em frente do

jeito que fui ensinada, minha mãe 

sempre falava, “ levanta a cabeça e

vai”.

Quais foram as mudanças 
que você já teve que 

enfrentar na vida?

A pior mudança de minha vida foi 

viver sem minha mãe e meu irmão. 

Foi muito difícil.

Fu i  morar  em Ni te ro i ,  ou t ro 

município e trabalhava no Rio, saia 

de casa as 6 horas da manhã para 

pegar a barca e só chegava em casa 

21 horas, isso quando não chovia.

Foi quando meu irmão me pediu para 

mudar para o Rio, que assim nos dois 

ficaríamos mais perto um do outro. 

Me mudei no dia 10 de janeiro de 

2018 e dia 26 de janeiro de 2018 meu 

irmão desencarnou.



Como tive um problema de saúde, 

uma dor forte no rosto que não tem 

cura, chama se NEURALGIA DO 

TRIGEMIO, uma dor fortíssima 

quando ataca, apesar de ser Católica, 

passei a frequentar a religião espírita 

e fui levada por meu tio e uma amiga, 

para conhecer o LAR DE FREI LUIZ, 

além de amenizar minha saúde, foi lá 

que aprendi a aceitar o desencarne de

minha mãe e depois de meu irmão.

E também minha mãe deixou a 

fortaleza e a fé dela para mim. Tenho 

muita fé em DEUS e rezo muito para 

ele me dar forças para ir em frente.

Eu era tímida, apesar de sempre 

trabalhar com o público. Mas sempre 

me desenvolvi bem.

Aprendi cedo a cuidar de mim, corpo 

e mente, gosto muito de ler livros de 

autoajuda, então aprendi a me amar, 

tenho esse princípio, se você não 

gostar de você, não irá gostar de 

ninguém.

Gosto de me vestir bem, combinar as 

roupas, gosto de ser elegante, me 

sinto elegante, mas nunca me senti 

bonita, aprendi agora, que tenho sim 

Como você consegue 
manter sua autoestima 
elevada?



uma beleza só minha, cada um tem a 

beleza que Deus deu. Sempre rindo, 

ot imista,  algumas amigas me 

chamam de guerreira, depois de tudo 

que passei. Agora depois de uma 

certa idade me sinto madura, agora 

mais ainda depois que sou TOP LOBA, 

as vezes até me acho linda, minhas 

fotos fico olhando toda hora, estou 

tentando aproveitar o máximo. Tem 

gente que nem acredita que as fotos 

foram tiradas por mi.

Qual conselho você daria 
para mulheres 
deprimidas?

Então, essa é uma pergunta difícil 

para mim, porque, de tudo que passei,

claro tem dias que acordo muito 

triste, porque acho que vou conversar

com minha mãe, contar as coisas 

boas, pedir opinião, nós erámos 

muito amigas, ai lembro ela não está 

aqui.

Mas nunca cheguei a ter depressão, 

quando acordo assim triste, tomo 

meu café que é sagrado, pego meu 

celular, coloco o fone de ouvido, 

coloco uma música bem alta, vou 

para frente do espelho e danço muito, 

danço como se estivesse em um palco 



e muita gente me assistindo.

Ali fico uma hora ou mais, dançando 

e fazendo caras e bocas para minha 

plateia imaginaria, saio outra.

Eu confesso que agora é que estou me 

sentindo empoderada. Fico curtindo 

minhas fotos, como Top Loba.

Depois de uma certa idade passei a 

usar maiô, um belo dia estava com 

minha neta na piscina do prédio e ela 

falou: “vó porque você não usa 

biquíni, seu corpo é bonito”, fiquei 

pensando, porque não? Comprei um 

biquíni, e pensei: “ será que vou 

conseguir usar”?

Fui usar o biquíni na pandemia e no 

período de Carnaval em Cabo Frio, 

onde ninguém me conhecia, para não 

ficar com vergonha.

Mas logo recebi um elogio de minha 

cunhada, dizendo que eu estava bem 

e chamando atenção, uau, aí fui em 

frente. Depois passei usar na piscina 

do prédio, me senti linda.

Tirei uma foto, me senti o máximo, 

então agora me sinto empoderada e

Você se considera uma 
mulher empoderada, por 

quê?



e muito. Mas tudo isso repito, agora 

depois dos cursos da TOP LOBA 

aprendi me explorar. Fico procurando 

os ângulos melhores para as fotos.

Eu amo viajar de carro, avião, ônibus, 

amo.  Então meus p lanos  são 

continuar viajando assim que tudo 

passar, porque tivemos que sossegar 

um pouco. E vou deixando a vida me 

levar.

Eu e meu companheiro quando 

saímos para algum lugar, no carro já 

tem uma maleta, se quiser ficar em 

algum lugar ficamos, caso não, 

voltamos para casa. Saímos sem 

lenço e sem documento. Melhor ainda 

quando levo minha neta e minha 

cunhada ,  a í  mesmo nem me 

preocupo em voltar no mesmo dia.

Quero viver muito como minha mãe. 

Tenho uma tia que está quase com 

101 anos, lucida, linda e maravilhosa, 

irmã de mamãe.

Continuar por muito tempo aqui, 

curtir os amigos que tenho, amigos de

adolescência, amizade de mais de 50 

anos, amizades do trabalho mais de 

2 0  a n o s ,  s e m  b r i g a s ,  s e m 

ressentimentos, graças a Deus.

Quais seus planos para o 
futuro?



Amigos que fiz na pandemia, até 

amigos virtuais, maravilhosos.

Continuar tomando um bom vinho, 

chopp ou uma cervejinha, adoro.

Aprender : nossa vida já é um 

aprendizado, aprendo todo dia.

Nessa pandemia tive que aprender a 

cozinhar, imagine, com essa idade 

nunca tinha feito um feijão ou um 

arroz, imagina o resto, sempre muito 

paparicada por minha mãe, meu 

irmão, até mesmo tios e tias. Posso 

dizer que ás vezes é difícil. Outro dia 

quase desmaiei limpando um frango.

Melhorar: não sei sinceramente, me 

acho boa amiga, sincera.

Sou uma pessoa que se puder ajudar, 

ajudo, se não puder fico quieta, fico 

na minha. Sou PAZ e LUZ.

Sou de falar pouco e observo muito. 

Como uma amiga de todos. Tenho 

amigos que as vezes me ligam e me 

pedem reze por mim, sei da sua fé. E 

O que você acha que 
ainda deve aprender e 

melhorar?

Como você gostaria de 
ser reconhecida?



eu faço isso com muito prazer. Rezo 

meu terço todos os dias, é sagrado.

Não faço pouco de ninguém, não 

tenho preconceito de nada, cada um 

tem sua vida e é feliz do jeito que 

quiser.

Então quero ser reconhecida como 

“ BOA AMIGA”. 

Essa sou eu.

Sou fotógrafo profissional formado 

na  c i dade  de  He ide lbe rg  na 

Alemanha, com sólida formação e 

experiência na fotografia analógica, o 

que me proporcionou na era digital 

um grande senso de precisão nos 

r e s u l t a d o s  d e se j a d o s ,  m a i o r 

facilidade na realização das ideias 

Coluna

propostas e grande domínio em iluminação de estúdio e manipulação de luz 

para fotos externas. 

Desenvolvi a minha própria linguagem fotográfica através da experiência, 

atualizações e cursos na área de arte e imagem, desenho e cor. Especializei-me 

em: moda, modelos, book, portrait, eventos, glamour, sensual e nu.

Sele Model
Ricardo Veloso



Vou compartilhar com vocês algumas dicas simples, mas muito importantes 

que podem mudar o resultado final dos seus retratos registrados com o 

aparelho celular.

DICAS

- Mantenha sempre a lente da câmera do seu aparelho livre de poeira e 

gordura, de preferência use um kit de limpeza de lentes.

- Use sempre o modo retrato  presente nos aparelhos mais modernos ( função 

encontrada nas configurações da câmera fotográfica), ele destaca 

automaticamente as regulagens  ideais para se conseguir imagens  com 

aparência profissional.

- Existem duas maneiras de se registrar uma imagem com o celular: na 

horizontal (modo paisagem) e na vertical (modo retrato). O modo retrato é o 

mais usado e mais aconselhado para retratos (fig 1 – fig 2).

Como otimizar suas fotos feitas com o celular - aula 1



- O zoom digital é um recurso que não 

deve ser usado. Ele simplesmente 

amplia uma imagem, deixando a 

mesma com uma grande perda de 

resolução.

- A i luminação é o fator mais 

importante na produção de uma 

imagem (RETRATO). A qualidade de 

u m  r e t r a t o  é  d i r e t a m e n t e 

proporcional a quantidade de luz.

- FOTOS INTERNAS

● Utilizar como fonte de iluminação  a 

entrada de luz no ambiente (janelas e 

portas).

● O ring light é um disco de luz com uma iluminação uniforme, que suaviza a 

pele, perfeito para retratos e de fácil aquisição em vários tamanhos e 

potências.

● Cuidado com o sol do meio dia. Ele é forte e deixa sombras e contrastes 

indesejados no rosto. A solução é procurar a sombra de uma árvore, parede, 

tenda, etc.

● Se desejar usar a luz solar como fonte de iluminação, o melhor horário é o do 

entardecer e do amanhecer.

● Deixe sempre o flash da câmera desligado.

- O foco é o responsável pela nitidez da sua imagem. A hora do clique é muito 

importante ara o resultado final da sua fotografia de retrato. Para se fazer uma 

focagem correta e mais segura, temos o recurso de focar manualmente, que 

- FOTOS EXTERNAS



consiste em colocar o dedo na hora da foto no local em que o foco deve ser 

priorizado . No caso do retrato, a focagem deve ser sempre direcionada para 

os olhos, que nunca podem estar fora de foco.

- Tenha muita atenção com objetos ou pessoas indesejáveis no fundo da sua 

composição.

COMPOSIÇÃO

- A REGRA DOS TERÇOS é uma técnica que ajuda na obtenção de melhores 

resultados na composição da imagem. Ela consiste na divisão da imagem em 

9 quadros, traçando 2 linhas imaginárias verticais e duas linhas imaginárias 

horizontais. Algumas câmeras possuem a opção de mostrar as linhas na tela 

enquanto se faz a foto.

- A finalidade é sempre usar as interseções das linhas para equilibrar melhor a 

imagem. No caso do retrato, o mais importante na composição de  imagem 

são os olhos. Veja o exemplo da figura. Eles estão posicionados no terço 

horizontal superior (Fig 3).



Coluna

Moda & Estilo
Silvana Ribeiro

ESCOLHA O ÓCULOS IDEAL 
PARA SEU FORMATO DE 

ROSTO.

Olá Top Lobas,

Continuando nosso mini curso, hoje 

iremos falar de um acessório muito 

queridinho que são os óculos de sol, 

ou, de grau. Um par de óculos deve 

sempre estar em harmonia com a 

forma de nosso rosto, nós os 

e s c o l h e m o s  e m  f u n ç ã o  d a s 

dimensões de nossa face, da 

colorimetria e da mensagem que 

gostaríamos de passar.

Para tanto, se você ainda não sabe 

qual o formato de seu rosto, aqui vão 

algumas dicas para que você não 

erre na hora de escolher seus óculos.

Existem 8 tipos, são eles: Oval, Oval 

alongado, Retangular, Quadrada, 

Hexagona l  ou  Losangu lo  ou 

Diamante, Triangulo Invertido, 

Triangulo, Redonda.

O exercício para descobrir seu 

formato é bastante simples:



1 – Prenda seus cabelos num rabo de cavalo ou coque atrás da cabeça, meça 

do início de sua testa até a ponta de seu queixo, divida por 3 o resultado 

obtido anote em um papel.

2 – Meça agora a distância entre o final do nariz (parte que fica entre as 

narinas), até o final do queixo. Compare com o resultado que você anotou 

anteriormente.

● Se o primeiro número for inferior ao segundo, o rosto é alongado

● Se o primeiro número for superior ao segundo, o rosto é redondo

● Se os números forem iguais ou bastante próximos, o rosto é oval.

3 – Para saber se a face é em triangulo invertido (maxilar estreito e queixo 

alongado e fino) ou quadrado. Meça a linha de uma têmpora a outra, a linha 

de uma maçã do rosto a outra, e de um maxilar ao outro.

● Se as 3 medidas forem quase iguais ou iguais, o rosto e quadrado

● Se a linha da têmpora e das maçãs forem maiores que a do maxilar, o rosto é

triangular

● Se a linha das maçãs for mais larga, você tem um rosto em forma de 

diamante ou losangulo.

Uma vez determinada a forma de seu rosto, passaremos agora aos modelos 

de óculos que melhor se adaptam a você.

OBS.: Algumas dicas para não errar na escolha
● Os óculos não devem reproduzir o formato da parte inferior do rosto

● Escolha sempre a cor das lentes ou da armação de acordo com suas cores, 



como definimos na última edição.

● Caso você tenha em nariz alongado, prefira modelos com a ponte baixa ou 

larga, caso seu nariz seja de proporção menor, escolha óculos com a ponte 

alta ou fina.

● Se você tem a linha das têmporas mais fina, como no caso da morfologia 

facial em Triângulo, prefira os modelos com a haste mais grossa, isso dará a 

impressão de uma face mais harmoniosa, caso contrário, prefira os modelos 

com hastes mais finas.

Face Oval: É considerada o modelo ideal por ser bastante equilibrado, este 

tipo de morfologia pode se dar ao luxo de utilizar quase todas os modelos de 

óculos, mas atenção ao tamanho, pois modelos em tamanhos muito grande, 

podem ficar desarmoniosos.

Essa tipologia facial define uma pessoa que gosta de refinamento, mais 

introvertida, doce e super sensível. A delicadeza a caracteriza, de uma 

emotividade rica e complexa.

Dê preferência:

REDONDO OVAL



RETRO SQUARE AVIATOR

BUTTERFLY

CAT EYE

BUTTERFLY

OVAL - JACKIE O. STYLE

CLUB-MASTER

Face Oval Alongada: As têmporas, as maçãs do rosto e o maxilar têm 

aproximadamente as mesmas dimensões. Estudos de perfil psicológico 

apontam que este tipo de face pertence a pessoas bastante responsáveis, 

reservadas, discretas, idealistas e bem seletivas. A moderação e a discrição 

caracterizam a oval alongada.

Os modelos que melhor se adaptam:



Face Retangular: As pessoas dotadas desse tipo de face possuem bastante 

imaginação e curiosidade. Determinadas e organizadas. Gostam de criar 

projetos e colocá-los em prática. São claras e precisas. A necessidade de 

atividade, de direção e realização as impulsionam a agir. Amam o que é 

concreto, metódico e organizado.

Modelos de óculos que as fovorecem:

Face Quadrada: Devido as suas medidas esse tipo de rosto possue uma linha 

horizontal bem definida. A personalidade deste tipo é de uma pessoa ativa, 

forte, ela ama construir, empreender, realizar. Determinada, concreta, 

pragmática, ela representa a franqueza, o poder, a força e a decisão. Ela não 

foge diante dos obstáculos, ela é solida, resiste aos imprevistos, uma 

verdadeira guerreira. Tem os pés no chão.

Opte pelos modelos:

AVIATOR

AVIATOR

REDONDO OVERSIZED

OVAL - JACKIE O. STYLE SHIELD STYLE

CAT EYE



REDONDO BUTTERFLY

BUTTERFLY

OVAL - JACKIE O. STYLE

OVAL - JACKIE O. STYLE

Face Losangulo: Pessoas dotadas desse tipo de rosto costumam ser 

audaciosas, apaixonadas e espontâneas. Sentimentais e entusiastas, elas 

gostam de fazer somente aquilo que as agradam e dão prazer. São sociáveis, 

simpáticas, amam o contato humano, adoram fazer amizades. As maçãs do 

rosto fortes e salientes indicam uma grande sensibilidade.

Os modelos abaixo, são os que melhor se harmonizam com esta morfologia 

facial:

CAT EYE



Face Triangulo invertido: Possue uma personalidade aberta, extrovertida; 

intelectual, gosta de refletir ou até mesmo bastante espiritualizada. Gosta de 

se envolver em causas nobres; bastante intuitiva, mas também criativa. As 

preocupações materiais ela deixa para os outros, pois ela ama cuidar de seu 

lado intelectual.

Sugestão de modelos:

Face Triângulo: São instintivas, possuem bom humor, simples. Práticas, 

entusiastas, não querem complicar suas vidas com falsos problemas. Fazem 

projetos a longo termo e realisá-los lhes trazem satisfação. Viver uma vida 

sem complicações é essencial para essas pessoas.

Os modelos que melhor se adaptam são:

CAT EYE

WAYFARE

RETANGULAR

CLUB-MASTER

CLUB-MASTERBUTTERFLY

CAT EYE



Face Redonda: Extrovertida, adaptável, a mulher com esta morfologia fascial 

ama viver o presente e, ter muitos amigos. Amável e possui caráter otimista, 

sabe aproveitar as boas coisas da vida, distribui simpatia. Negociação e 

comercialização são suas grandes capacidades e qualidades.

Espero que vocês tenham gostado das sugestões.

Um beijão bem grandão e até a próxima.

CLUB-MASTER RETRO SQUARE

AVIATOR CAT EYE

R

A REVISTA DA MULHER MADURA EMPODERADA

@toploba

@revistatoploba
@toploba_oficial
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83 988627867

Pandemia e Compulsão Alimentar: Um alerta!

A mudança brusca na rotina e o estresse diante da pandemia causada pelo 

novo coronavírus, COVID-19 mudou muito a vida de todos nós em diversos 

aspectos: no trabalho, nos estudos, nos espaços e momentos de lazer. Essa 

mudança brusca e profunda tem impacto direto sobre nossa saúde mental e 

física, especialmente aquelas relacionadas às medidas de isolamento social,  

recomendadas por governos em todo o mundo como forma de evitar a 

disseminação do vírus causador da pandemia. Com isso, alguns transtornos 

alimentares puderam ser mais evidenciados.

No Brasil 4,7% da população sofre de algum transtorno de compulsão 

alimentar (TCA), segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Estes transtornos alimentares podem ser caracterizados de acordo a 

Organização Mundial da Saúde como um conjunto de doenças de origem 

psicológica, ambiental, genética ou hereditária, que causam perturbação 

constante na alimentação de uma pessoa.  São eles: A anorexia, bulimia e a 

compulsão alimentar.



A ansiedade desencadeada por todas essas mudanças na nossa rotina, pode 

levar muitas pessoas a um desequilíbrio bioquímico, ativando gatilhos 

emocionais pela compulsão alimentar, dessa forma busca a solução 

prazerosa e rápida de bem estar, através da comida. Tendo como resultado o 

rápido ganho de peso.

Quando forem observados episódios recorrentes de uma suposta fome em 

intervalos curtos de tempo, entre uma refeição e outra, onde se come 

rapidamente, seguido de um forte sentimento de culpa, pode ser a chave para 

o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar. Buscar ajuda de um 

profissional psicólogo pode ser de grande valia.

A adoção de algumas estratégias e bons hábitos podem ajudar a conter o 

transtorno :

- Evite dietas restritivas;

- Não pule refeições e as planeje com antecedência;

- Beba bastante água;

- Evite fast foods;

- Tente comer devagar;

- Pratique atividades físicas com regularidade;

- Busque uma alimentação balanceada, incluindo frutas, legumes, e 

oleaginosas;

- Procure orientação nutricional com um Nutricionista;

O start para o alerta

Estratégias e hábitos nutricionais

Nutrição 4.0
Dra. Ana Cabral
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Dra. Andrea Naves

Andrea Naves Müller

Psicóloga CRP 06-103094

Fale comigo:

e-mail: andrea@navesmuller.com.br

WhatsApp: 11 93618-5737

Instagram: @andreanavespsi

O Mundo Digital e o Bem-Estar

Como você usa as suas redes sociais?

Você aproveita o intervalo do almoço para checar as novas postagens ou 

precisa atualizar a timeline várias vezes durante o dia? Ao sair com os amigos, 

consegue se desconectar da internet e aproveitar o momento ou não deixa o 

smartphone de lado nem por um minuto?

Se você ainda não se fez estas perguntas, agora é um bom momento.



Algumas vezes o uso de aplicativos como Facebook, Twitter e Instagram é tão 

intenso que começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, comprometendo a 

produtividade no trabalho e o convívio social. Nesse caso, são grandes as 

possibilidades de a pessoa estar viciada no uso de mídias sociais.

Imagine esta situação: uma mesa de restaurante onde alguns amigos estão 

sentados, mas apensas alguns deles conversam entre si.

Os outros estão focando a atenção nos celulares. Tão comum que você 

provavelmente já presenciou várias vezes cenas como esta.

Agora imagine uma segunda situação: um sofá onde um casal, após um longo 

e cansativo dia de trabalho, sentam- se para descansar e se distrair, mas ao 

invés de compartilharem do filme que está passando na TV, conversarem 

sobre seu dia ou mesmo trocarem carinhos, cada um cuida e alimenta suas 

redes sociais com o celular ou computador nas mãos.

Acha estranho? É mais comum do que parece, e problemas como esse estão 

cada vez mais enfraquecendo os relacionamentos.



Saiba que As Redes Sociais Podem Comprometer os Seus 

Relacionamentos

Você pode achar um exagero, mas o que realmente acontece é que o vício, ou 

em alguns casos a dependência em estar conectado nas redes sociais, 

pode afetar e muito os relacionamentos. Os motivos são bem comuns: 

ciúmes, insegurança, insatisfação, afastamento, entre outros. Enquanto o 

casal passa o tempo desfrutando da vida virtual, o relacionamento da vida real 

deixa de ser alimentado. Durante refeições, momentos de lazer, antes de 

dormir e em tantas outras situações do dia a dia, praticamente já não existe 

diálogo.

Desta forma, a distância entre as pessoas aumenta cada vez mais, podendo 

levar a um ponto que pode se tornar irreversível.

Este é um assunto sério, cada vez mais comentado por psicólogos e 

profissionais que cuidam da saúde mental.

Assim como o vício em drogas e em bebidas alcoólicas, a necessidade de estar 



conectado nas mídias sociais durante a maior parte do dia também pode 

causar danos emocionais e requer tratamento. Este é um vício que reflete 

inclusive na saúde física: tremedeira, taquicardia, danos na postura e 

distúrbios alimentares podem ser algumas das consequências.

Como saber se você, ou um amigo, estão viciados? Alguns dos sinais 

aparentes deste vício podem incluir:

- Falta de interesse em atividades fora da vida online;

- Uso prolongado de computadores e smartphones;

- Sensação de angústia sempre que a pessoa precisa ficar desconectada;

- Impressão de que determinada experiência não está completa até que seja 

postada na rede.

Além disso, é comum que pessoas viciadas deixem de fazer tarefas para 

passar mais tempo nas mídias e apresentem sintomas de abstinência quando 

afastadas da rede.

Segue algumas dicas para as redes sociais não atrapalharem os 

seus relacionamentos e convívios sociais

É preciso que haja um consenso entre as pessoas de que o vício na internet 

está afetando, não só a relação entre os dois e familiar, mas também a vida 

social. Depois disso, algumas estratégias podem auxiliar na reaproximação e 

fortalecer os relacionamentos:

1. Entrem em acordo para não usarem as redes durante as 

refeições.
Estabeleça o horário da refeição como um momento dedicado 

exclusivamente à alimentação, além de auxiliar na mastigação e até mesmo na 

digestão, estimula a conversa entre o casal e os filhos.

2. Determine horários
Com a correria do dia a dia, é essencial que o casal e a família estipulem 

momentos semanais para namorar, conversar, fazer algum programa 

divertido como ir ao cinema ou sair para jantar. E é claro que durante estes 



momentos, o uso do celular está terminantemente proibido.

3. Estabeleça limites para o uso da internet
Pode parecer coisa para crianças, mas pode funcionar muito bem para 

pessoas viciadas na internet.

Determinem juntos o melhor horário para navegar, como por exemplo, 30 

minutos após o jantar. E se policiem para que ninguém saia roubando e passe 

mais tempo do que o devido nas redes sociais.

4. Separe um tempo para a cultura
Desapegar das redes sociais abre espaço para outras oportunidades na rotina, 

como assistir um bom filme ou um documentário, ler bons livros ou ainda 

fazer um curso. Quanto mais entretida a pessoa se sentir e quanto mais 

qualidade tiver a atividade à qual ela está se dedicando, menos falta das redes 

sociais ela sentirá.

5. Seja sincero com você mesmo
Algumas pessoas perdem o discernimento entre vida real e rede social, o que 

acaba alimentando perfis que nem sempre retratam o que é verdade.

Quando você consegue aceitar sua rotina e relacionamento como realmente 

são, consegue perceber que ninguém tem uma vida perfeita e que você não é 

obrigado a compartilhar tudo o que vive.

Tente não se enganar e compartilhar os momentos com as pessoas que estão 



ao seu redor, sejam eles muito felizes ou mesmo, muito tristes.

É preciso ter em mente que tudo na vida precisa de equilíbrio. A internet e as 

redes sociais surgiram para facilitar nossas vidas, mas quando nos tornamos 

dependentes destas ferramentas, podemos acabar afastando pessoas e até 

mesmo, nos isolando socialmente. Pense nisso.

A busca pelo equilíbrio

Vale destacar que, ao contrário de outros vícios, nesse caso, o paciente não 

precisa ser completamente afastado das mídias sociais.

A internet e as redes de relacionamento apresentam um lado muito positivo: 

aproximam amigos e familiares que moram em regiões afastadas, mantêm as 

pessoas informadas sobre o que está acontecendo no mundo e facilitam a 

comunicação.

O paciente viciado em redes sociais não deve se privar destes benefícios, mas 

precisa encontrar um equilíbrio entre a vida online e off-line.

O segredo é aprender a usar a internet moderadamente, redescobrir o prazer 

de estar fisicamente com amigos e começar a aproveitar os momentos 

desconectados.

Já tive pacientes que conseguiram descobrir nas sessões várias dificuldades 

que escondiam por trás deste vicio, como vontade de fugir da vida real, 

dificuldade em estabelecer relacionamentos fora da internet ou a constante 

busca por um ideal de perfeição que só possível em postagens de redes 

sociais. Depois de descoberto o motivo é muito mais fácil tratar o problema. É 

importante aprender a se desconectar para garantir uma vida 

emocionalmente saudável, recheada de momentos felizes, mesmo que nem 

todos sejam postados no Instagram ou no Facebook.

Psicorelações
Dra. Andrea Naves
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Tipos de violência doméstica e familiar

Olá Top Loba!

Já falamos aqui sobre a Lei Maria da Penha, mas achei superimportante 

reiterar o assunto sobre violência doméstica e familiar.

Provavelmente você vê este assunto quase que diariamente sendo noticiados 

nas redes sociais e telejornais.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, mulheres e crianças que já correm 

risco de violência doméstica tornaram-se ainda mais vulneráveis: uma 

consequência não intencional das medidas de isolamento que deixam os 

sobreviventes presos em casa com seus agressores.

Mas não podemos ficar caladas!

Temos que denunciar e ficar atentas se nós, ou outras mulheres ao  nosso 

redor estão sofrendo algum tipo de agressão.



Muitas vezes achamos que a violência doméstica se baseia apenas na 

agressão física, mas não, esse tipo de violência abarca várias outras formas.

Vejam os tipos de violência que acontecem bem como alguns exemplos.

Tipos de Violência Doméstica e Familiar

Violência contra a mulher – é qualquer conduta – ação ou omissão – de 

discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima 

ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento 

físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda 

patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos como 

privados.

Violência de gênero – violência sofrida pelo fato de se ser mulher, sem 

distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, 

produto de um sistema social que subordina o sexo feminino.

Violência doméstica – quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou 

em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação.

Violência familiar – violência que acontece dentro da família, ou seja, nas 

relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de 

parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, sogra, padrasto ou 

outros), por afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido) ou afetividade 

(amigo ou amiga que more na mesma casa).

Violência física – ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à 

integridade física de uma pessoa.

Violência institucional – tipo de violência motivada por desigualdades (de 

gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) predominantes em diferentes 

sociedades. Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas 

diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também nos 

diferentes grupos que constituem essas sociedades.



Violência intrafamiliar / violência doméstica – acontece dentro de casa ou 

unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que 

viva com a vítima. As agressões domésticas incluem: abuso físico, sexual e 

psicológico, a negligência e o abandono.

Violência moral – ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a 

reputação da mulher.

Violência patrimonial – ato de violência que implique dano, perda, 

subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e 

valores.

Violência psicológica – ação ou omissão destinada a degradar ou controlar 

as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de 

intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento 

ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à 

autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal.

Violência sexual – ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, 

físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, 

intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou 

qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-

se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a 

realizar alguns desses atos com terceiros.

Consta ainda do Código Penal Brasileiro: a violência sexual pode ser 

caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o 

estupro, a tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor e o ato obsceno.

Exemplos de Situações de Violência

A Lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. 

Também estão previstas as situações de violência psicológica, sexual, 

patrimonial e moral.

1. Humilhar, xingar e diminuir a autoestima

Condutas como humilhação, desvalorização moral ou deboche público em 



relação a mulher constam como tipos de violência emocional.

2. Tirar a liberdade de crença

Um homem não pode restringir a ação, a decisão ou a crença de uma mulher. 

Isso também é considerado como uma forma de violência psicológica.

3. Fazer a mulher achar que está ficando louca

Há inclusive um nome para isso: o gaslighting. Uma forma de abuso mental 

que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a vítima em 

dúvida sobre a sua memória e sanidade.

4. Controlar e oprimir a mulher

Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher, 

como querer controlar o que ela faz, controlar o que ela vestirá, não a deixar 

sair, isolar sua família e amigos ou procurar mensagens no celular ou e-mail. 

As condutas descritas podem caracterizar violência psicológica.

5. Expor a vida íntima

Falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de violência 

moral, como, por exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma 

de vingança.

6. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Nem toda violência física é o espancamento. São considerados também como 

abuso físico a tentativa de arremessar objetos com a intenção de machucar, 

sacudir e segurar com força uma mulher.

7. Forçar atos sexuais desconfortáveis

Não é só forçar o sexo que consta como violência sexual. Obrigar a mulher a 

fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a realização de 

fetiches, também é violência.

8. Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar

O ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos, como a pílula 

do dia seguinte ou o anticoncepcional, é considerado uma prática da 

violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também é 

outra forma de abuso.



9. Controlar o dinheiro ou reter documentos

Se o homem tenta controlar, guardar ou tirar o dinheiro de uma mulher contra 

a sua vontade, assim como reter documentos pessoais da mulher, isso é 

considerado uma forma de violência patrimonial.

10. Quebrar objetos da mulher

Outra forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de 

propósito a objetos dela, ou objetos que ela goste.

É. Este assunto é muito importante e devemos estar sempre atentas para 

detectar qualquer indício de violência.

O Brasil é o 5º entre os países com as maiores taxas de violência doméstica 

contra mulheres. São cerca de 900 mil processos desse tipo tramitando na 

justiça brasileira e 23% deles são pedidos de medidas protetivas de urgência.

Por conta disso, é um consenso entre juízes, promotores e defensores 

públicos a importância da denúncia. Como especialistas, eles concordam que 

as queixas funcionam como um freio inibidor da violência e, sendo assim, 

pode impedir o mal maior: o feminicídio.

Mas como denunciar violência doméstica?

Os casos de violência doméstica que viram processos no Poder Judiciário 

começam em diferentes canais do sistema de justiça, como delegacias de 

polícia (comuns e voltadas à defesa da mulher), disque-denúncia, 

promotorias e defensorias públicas.

É ou conhece alguém que sofre qualquer tipo de violência? Saiba onde e 

como denunciar:

• Disque 180

O Disque-Denúncia foi criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres 

(SPM). A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. 

Os casos recebidos pela central são encaminhados ao Ministério Público.

• Disque 100



O serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos direitos humanos 

pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer 

ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, 

possibilitando o flagrante. O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por 

dia, incluindo sábados, domingos e feriados.

As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, 

de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100.

• Polícia Militar (190)

A vítima ou a testemunha pode procurar uma delegacia comum, onde deve 

ter prioridade no atendimento ou mesmo pedir ajuda por meio do telefone 

190. Nesse caso, vai uma viatura da Polícia Militar até o local. Havendo 

flagrante da ameaça ou agressão, o homem é levado à delegacia, registra-se a 

ocorrência, ouve-se a vítima e as testemunhas. Na audiência de custódia, o 

juiz decide se ele ficará preso ou será posto em liberdade.

• Defensoria Pública

A Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica gratuita 

às pessoas que não podem pagar um advogado. Qualquer pessoa que receba 

até três salários mínimos por mês (cerca de R$2862,00) ou possa comprovar 

que, mesmo recebendo mais, não tem condições de pagar um advogado 

particular, tem direito de ser atendido. Pode procurar esse serviço quem está 

sendo processado e precisa se defender, quem quer propor uma ação nova 

para garantir seus direitos (como por exemplo, uma ação pedindo a guarda 

dos filhos ou uma ação criminal contra algum agressor) ou apenas quem 

busca uma orientação jurídica.

No caso de violência doméstica, a Defensoria Pública pode auxiliar a vítima 

pedindo uma medida protetiva a um juiz ou juíza. Essa medida de urgência 

inclui o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima; a 

fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de 

ultrapassar em relação à vítima; a proibição de o agressor entrar em contato 

com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio; a suspensão 

da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso; a restrição ou 

suspensão de visitas do agressor aos filhos menores; entre outras, como 

pedidos de divórcio, pensão alimentícia e encaminhamento psicossocial.



• Delegacia da Mulher

Um levantamento feito pelo portal Gênero e Número, mostra que existem 

apenas 21 delegacias especializadas no atendimento às mulheres com 

funcionamento 24 horas em todo o país. Dessas, só São Paulo e Rio de Janeiro 

possuem delegacias fora das capitais.

Campanha #ElaNãoPediu

Nenhuma mulher “pede” para apanhar. A culpa nunca é da vítima. A 

campanha #ElaNãoPediu, da Catraca Livre, tem como objetivo fortalecer o 

enfrentamento da violência doméstica no Brasil, por meio de conteúdos e 

também ao facilitar o acesso à rede de apoio existente, potencializando 

iniciativas reconhecidas.

DENUNCIE!

VOCÊ PODE AJUDAR A SALVAR A VIDA DE UMA MULHER!

Um abraço à todas, e até o mês que vem!!!!

Direitos Iguais
Dra. Paula Pereira

Quem é Angel Mancio?

Fundadora da Revista Top Loba e do 

Clube Top Loba 5 estrelas. Angel 

iniciou sua carreira de modelo aos 40 

anos e virou sucesso após participar 

do programa Encontro com Fátima 

Bernades em 2016, gerando o 

M o v i m e n t o  To p  L o b a ,  p e l a 

valorização e incentivo à autoestima 

de mulheres maduras.


