


Uma vida saudável inclui, além de hábitos alimentares saudáveis,
outras ações de estilo de vida. A atividade física possui estreita
ligação com a alimentação. Juntas, formam o balanço energético,
que é a relação entre a energia consumida (em forma de
alimentos) e a energia gasta (em atividade física).

O estilo de vida atual tem cada vez menos gasto energético, com
avanços tecnológicos que conduzem a hábitos sedentários.

É importante mexer o corpo!
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 Inspirada na pirâmide alimentar foi criada a pirâmide da atividade
física.

Ela é baseada nos Guias de Atividade Física, desenvolvidos pelos
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC-USA) e pelo
Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM).
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Ela foi criada pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos
no ano de 1996.

Eles perceberam a importância da pessoa se manter ativa como
ferramenta primordial para a prevenção de diversas doenças e
promoção da saúde.
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Na base da pirâmide estão atividades rotineiras que devem ser
realizadas diariamente.

Mova-se sempre que puder: esse nível estimula que se caminhe,
suba escadas, dance, realize brincadeiras ao ar livre.

Em seguida estão atividades que devem ser praticadas de 03 a 05
vezes por semana: são as atividades aeróbicas, como pedalar,
andar, praticar esportes com bola, correr.
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 No terceiro nível da pirâmide estão atividades que trabalham a força
e flexibilidade muscular. Deve-se praticar alongamentos e abdominais
de 02 a 03 vezes por semana.

 O topo da pirâmide é representado pelos hábitos sedentários. Deve
se diminuir as atividades em que se fica grande parte do tempo
sentado ou deitado, com gasto energético mínimo. Por isso é
importante que se gaste menos tempo assistindo televisão, jogando
vídeo games, computador, entre outros.

Tatiana Medeiros Mota – Nutricionista (CRN5 3566)
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Tudo que você puder fazer para promover uma saúde melhor,
deve ser feito. Diversos estudos mostram que ao unir uma
alimentação balanceada com uma prática regular de exercícios
físico, você tem os 2 principais componentes de prevenção de
doenças crônicas. Portanto, está mais do que na hora de você
mudar o estilo de vida.

Obter avaliação médica para se exercitar e contar com um
acompanhamento profissional para a realização dos exercícios de
forma adequada.

Os alongamentos, exercícios de força e os aeróbicos tem
muitos benefícios para oferecer, mas sem orientação, os riscos
superam estes benefícios.
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• Igualmente, uma pessoa que torna seu tempo livre e as atividades
destinadas ao lazer mais ativas fisicamente, deverá usufruir as
vantagens quanto à aptidão física. Contudo, as dificuldades quanto ao
seu planejamento, à sua estruturação e repetição as impedem de ser
consideradas Exercício Físico.



12

TEXTO COMPLEMENTAR

Atualmente manter hábitos saudáveis é um desafio. A facilidade de
consumir produtos industrializados e processados, a correria do dia a dia, a
pressão no trabalho, o estresse, a poluição, a disponibilidade da tecnologia
24 horas por dia…A lista de obstáculos da vida moderna pode parecer
infinita, mas muito pode ser feito pela nossa saúde e podemos começar
observando nossas atitudes cotidianas. Reconhecer os hábitos que nos
fazem mal é o primeiro passo para nos desvincularmos das atitudes que não
colaboram para gerar felicidade e saúde. O Vd. Matheus Macêdo listou os 10
piores hábitos que as pessoas têm hoje em dia. Essa pode ser uma boa
oportunidade de identificar o que pode ser feito AGORA para ter uma vida
mais saudável!

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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1º Comer sem fome

Comer porque estava no horário, por costume ou por convenções sociais.
Ou então comer porque estava ansiosa, entediada, de mau-humor, feliz,
triste ou porque queria prazer.

2º Comer demais

Se não aguentar mais comer a refeição, mesmo que sua mãe tenha lhe
ensinado a não deixar nenhum grão sobrando no prato, respeite seu corpo
e pare de comer, e na próxima vez coloque menos comida, assim ficará
mais saudável e evitará o desperdício.
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3º Comer com muita frequência

Novamente a facilidade da vida pós-moderna está jogando contra nossos mecanismos
de sobrevivência desenvolvidos há milhares de anos. As comidas industrializadas em
pacotes tornaram o ato de comer mais fácil, afinal é mais rápido preparar um alimento
fresco e integral ou abrir o pacote daquele que já vem pronto?

4º Consumo de processados

Sorbato de potássio, benzoato de sódio, dióxido de enxofre, nitratos, nitritos,
parabenos, nisina, natamicina… Se você não trabalha com química e já sabe o que são
essas substâncias está de parabéns, porque, provavelmente, já pesquisou os
conservantes encontrados nos processados. Os produtos alimentícios podem ser tudo,
menos o que conhecemos como alimento, comida de verdade. Se queremos manter a
boa saúde os industrializados e processos não deveriam fazer parte da nossa rotina
alimentar. Quer se alimentar bem? Vá à feira e compre alimentos de verdade!
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5º Sedentarismo

Se mexer é a natureza do corpo humano. Porém, deixamos de nos movimentar com
frequência. A nossa rotina de atividades mudou. Hoje não temos mais que plantar e
colher os nossos alimentos, não andamos mais nem pequenas distâncias, não
precisamos ir a pé até a feira, ou para comprar pão, basta pegar um carro. Enfim tudo
isso faz com que sejamos extremamente sedentários e afeta diretamente o nosso
corpo. Por isso, o movimento diário é mais que necessário!

6º Sono ruim

Se você precisa de 8 horas de sono para se sentir disposta para encarar o dia
seguinte, dormir essa quantidade de horas, por exemplo, deveria ser a sua prioridade.

7º Uso excessivo de eletrônicos

A exposição à luz branca e à luz azul, predominantes nos celulares e equipamentos
eletrônicos, logo antes de você dormir, prejudica a qualidade do seu sono.
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8º Barulho constante

O ruído excessivo sobrecarrega a nossa mente e como consequência,
acabamos mais estressados do que relaxados. Portanto, para eliminar este
hábito, adicione a sua rotina um momento de silêncio, nem que seja por
alguns minutos.

9º Viver no passado

Estar com a cabeça no passado frequentemente impede você de viver o seu
presente.

O apego aos acontecimentos do passado trazem as mesmas sensações
mentais e físicas do que foi vivido e faz a gente se desconectar da realidade
que se apresenta hoje.
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10º Viver no futuro

Estar de “corpo e alma” em nosso dia a dia é necessário para termos uma boa saúde. Se
você passa muito tempo vivendo no futuro, pensando no que virá, ao invés do que
realmente está acontecendo ao seu redor, poderá ter dificuldades em manter seu bem-
estar no momento presente. A miragem do futuro para planejamentos e busca de novas
oportunidades é extremamente saudável. O que desequilibra nossa saúde é viver apenas
no futuro, nos distanciando completamente do nosso presente. Dica? Viva o agora e
tenha consciência do que esse momento significa para você! Pronto! Agora que você já
conhece os 10 piores hábitos para sua saúde, faça uma lista com todos eles e marque os
que você tem no seu dia a dia e os que você não mantém. Aqueles que você não tem,
ótimo, continue assim! Agora, para aqueles que você marcou: mude.

Você perceberá melhoras na sua saúde com qualquer um desses hábitos que resolver
abandonar. Seu corpo vai te agradecer e você viverá melhor, mais feliz, com mais saúde e
liberdade!
Por Matheus Macêdo, com a colaboração de Carlos Ferreira, editor de texto e Anelize Moreira, gerente de escrita do Vida Veda

LINK: https://medium.com/@vidaveda/10-piores-h%C3%A1bitos-para-sua-sa%C3%BAde-3b27b4476f6c PESQUISADO EM 01/08/2020
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CONTEÚDO: HÁBITOS SALUTARES 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Texto dissertativo 

RELACIONE COMO É A SUA PRÁTICA, OS SEUS HÁBITOS DIÁRIOS. ENUMERE
SEUS HÁBITOS SAUDÁVEIS E SEUS HÁBITOS NÃO SAUDÁVEIS.


