


A saúde é uma conquista diária, que reflete a forma que 
tratamos nosso corpo no dia a dia. Hábitos alimentares 
adequados, boa postura, ingestão de água, uma boa noite 
de sono, medidas de higiene e prevenção de infecções 
proporcionam ao organismo humano condições propícias 
para uma vida saudável, trazendo como benefícios anos 
com saúde, melhor qualidade de vida e mais disposição 
para os indivíduos. Certamente não se trata de algo simples 
e fácil, porém uma vez iniciada, a mudança torna-se cada 
vez menos sacrificante e mais prazerosa.



Alimente-se de três em três horas; Coma devagar para que o organismo perceba a ingestão do 
alimento e, consequentemente, controle o apetite e a sensação de saciedade; Evite frituras, 
gorduras, alimentos industrializados e embutidos; Dê preferência a verduras e legumes 
frescos, fazendo pratos bastante coloridos. Além de agradar os olhos, eles proporcionam uma 
rica variedade de nutrientes; Ingerir uma fruta ou barrinha de cereal entre o café da manhã e o 
almoço; Prefira opções integrais de pães, arroz, bolos e biscoitos. Além de carboidratos, estes 
alimentos contém magnésio, vitaminas e complexo B e fibras; Diminua a quantidade de açúcar 
e adoçantes de cafés e sucos; Evitar a ingestão de carboidratos simples, como balas, 
chocolates e doces, eles não saciam a fome e sua energia é rapidamente utilizada pelo 
organismo. Sem falar nos quilinhos que eles proporcionam; Utilize pouco sal no preparo dos 
alimentos, invista nos temperos naturais como alho, cebola e ervas frescas e secas.

ALIMENTE-SE BEM



Mantenha a altura de sua cadeira regulada com a mesa e o teclado do computador; A altura do 
monitor do computador deve ser confortável para leitura, com o centro do monitor na altura 
dos olhos, para evitar problemas na cervical; Apoiar sempre as costas para proteger a lombar; 
De hora em hora, levante-se e dê uma caminhada para ajudar a alongar os músculos e ativar a 
circulação; Se não puder levantar, faça movimentos circulares com os pés para auxiliar na 
circulação sanguínea; Leve apenas o necessário, evitando bolsas e mochilas com excesso de 
peso; Adote uma postura correta ao varrer ou passar pano; As costas devem estar sempre 
retas, se precisar abaixar, dobre os joelhos e o corpo na altura do quadril e não da coluna; Para 
alcançar a parte de cima de armários ou estantes, use um banco próprio ou escada

BOA POSTURA



Ela filtra e dilui as toxinas, facilitando os processos de excreção e o equilíbrio da temperatura 
corporal. A ingestão adequada de água previne algumas doenças, como produção de pedras 
nos rins, infecções urinárias e virais e até mesmo a gripe. Tenha seu squeeze sempre por perto 
e beba 2,5 litros de água por dia; A hora mais adequada para ingestão de água é entre as 
refeições. Se realizada juntamente com as refeições ela pode prejudicar o processo digestivo; 
Beba água durante as atividades físicas; Beber água com estômago vazio purifica o cólon, 
tornando mais fácil a absorção de nutrientes; Aumenta a produção de células no sangue e 
músculos; Ingerir água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando numa pele macia e 
brilhante; Ajuda a perder peso. 500ml de água pela manhã fazem seu metabolismo trabalhar 
24%mais rápido; Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.

BEBA ÁGUA



Dormir de seis a oito horas por dia, vai te ajudar a ter concentração para encarar as 
atividades do dia seguinte e mais disposição; Use roupas leves; Não leve trabalho para o 
quarto. Na hora de dormir prefira uma leitura leve e com ambiente com pouca luz; Não 
ingerir alimentos pesados e evitar cafeína e álcool antes de dormir; Um banho morno e 
uma xícara de chá de camomila antes de deitar ajudam a relaxar e pegar no sono de forma 
mais tranquila e rápida. Experimente!

DURMA BEM



Todo e qualquer tipo de higiene é importante para prevenir e evitar infecções, podendo ser 
tanto higiene pessoal, quanto higiene ambiental. Escovar os dentes ao acordar, após as 
refeições e antes de dormir; Higienizar as mãos com água e sabão, ou com álcool gel, 
principalmente depois de tossir ou espirrar, antes e depois de usar o banheiro, antes de comer, 
antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz; Cortar e limpar as unhas; Tomar banho todos 
os dias e lavar o cabelo sempre que necessário; Usar roupas limpas; Não andar descalço; 
Ambiente limpo e arejado; Lavar bem os alimentos.

HIGIENE E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES



Fique Longe! Distraia-se; De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo 
é a maior causa, isolada, evitável de doença e morte no mundo. Os fumantes adoecem com 
uma frequência duas vezes maior que os não fumantes e envelhecem mais rapidamente. Se 
sentir vontade de fumar, procure: Tomar água; Mascar chicletes sem açúcar; Evitar bebidas 
alcoólicas; Evitar cafeína, trocar a bebida pura pela versão com leite e tomar em menor 
quantidade; Chupar gelo; Escovar os dentes a toda hora; Comer uma fruta; Manter as mãos 
ocupadas com um elástico ou pedaço de papel; Rabiscar alguma coisa ou manusear objetos 
pequenos; Conversar com algum amigo; Se a fome aumentar, evitar doces e alimentos 
gordurosos; Manter dieta equilibrada, com frutas, verduras e legumes; Praticar atividade física; 
Realizar exercícios de relaxamento. Respiração profunda: respire fundo pelo nariz e vá 
contando até 6, depois deixe o ar sair lentamente pela boca até esvaziar totalmente os 
pulmões. Relaxamento muscular: estique os braços e pernas até sentir os músculos relaxarem.

TABAGISMO



O álcool é altamente calórico, além de causar inúmeros estragos na saúde. Evitar bebidas 
alcoólicas depois de um dia de trabalho intenso, ele pode se tornar um refúgio e prejudicar o 
sono; Evitar bebidas alcoólicas em excesso, pois podem causar doenças gástricas, nutricionais, 
neurológicas e hepáticas; Tomar bastante água antes de ingerir bebida alcoólica; Lembre-se: 
se resolver tomar um chopinho ou ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, não dirija.

BEBIDA ALCOÓLICA



Algumas pequenas mudanças de comportamento são 
fundamentais para adquirir bons hábitos no seu dia-a-dia, 
diminuindo os efeitos do estresse no seu organismo. 

A prática de atividade física é um dos fatores de proteção 
contra as doenças, ajuda melhorar a circulação sanguínea, 
fortalecer o sistema imune, aumento do metabolismo, 
diminuição do risco de doenças cardíacas e fortalecimento 
dos ossos. Reservar um tempo todos os dias para fazer o 
que realmente gosta, é essencial para a qualidade de vida, 
pois proporciona prazer e é um hábito altamente 
recomendável.




