
No mês de março comemoramos duas datas muito importantes 
para o nosso bem-estar: 10/03 foi o Dia Nacional de Combate 
ao Sedentarismo e dia 31/03, o Dia da Saúde e Nutrição. 
O sedentarismo é a falta ou a diminuição da atividade física e 
consideramos uma pessoa sedentária pela quantidade de calorias 
que ela gasta semanalmente, tanto em atividades esportivas ou nas 
tarefas do dia a dia.  Se você “queima” 2.200 calorias por semana 
ou 300 calorias por dia, você pode ser considerada uma pessoa 
ativa. 

Entendemos como alimentação saudável a ingestão de alimentos 
naturais em nossas refeições diárias. Na dúvida, memorize uma 
regrinha bem simples no momento de se alimentar, pensando 
que sua alimentação deve ser: Variada, Equilibrada, Suficiente, 
Acessível, Colorida e Segura.

Os péssimos hábitos alimentares do nosso dia a dia associados ao 
sedentarismo são os dois principais fatores que contribuem para o 
aumento de peso da população, além do surgimento de doenças 
como diabetes, hipertensão, colesterol alto, asma, osteoporose, 
infarto e alguns tipos de câncer. A prática da atividade física pelo 
menos 30 minutos/dia, 5 vezes na semana e o hábito de uma 
alimentação balanceada, são atitudes quase obrigatórias para 
quem quer ter uma boa saúde e viver mais e melhor.

CORPO EM MOVIMENTO 

• Troque o elevador e a escada rolante pelas 
escadas convencionais. 

• Prepare o seu almoço em casa e passe a levar 
para o seu trabalho, optando por uma refeição 
mais natural e saudável.

• Não deu para evitar um almoço de negócios, 
com os amigos ou em um fast food? Tudo bem, 
mas lembre-se de substituir o pão pela salada, 
o refrigerante por água ou sucos naturais, e na 
sobremesa opte por frutas da estação.

• Substitua o refrigerante por água ou suco de 
frutas e peça seu lanche grelhado com salada.

• Substitua o doce, o sorvete ou o chocolate por 
uma fruta.

• Deixe o carro em casa pelo menos 2 
vezes por semana e opte por outro tipo de 
transporte.

• Acorde um pouco mais cedo e pratique 
atividade física ou apenas uma volta no 
quarteirão da sua casa. 

• Lembre-se: procure orientação especializada 
antes de iniciar uma dieta e a atividade física 
mais indicadas para suprir as necessidades do 
seu organismo. 

DICAS PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL

Telefone: 55 11 5180.7171 

É A GARANTIA DE UMA BOA SAÚDE


