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O que é Salutar?

Salutar é um adjetivo de dois gêneros da língua
portuguesa e está relacionado com a saúde, algo útil e favorável
para preservar a saúde e a vida.

Salutar é uma palavra com origem do latim salutaris, que
significa tudo o que é benéfico à preservação da vida saudável,
como por exemplo um tratamento salutar e um remédio salutar.
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Os conselhos salutares estão relacionados com algo que

consola, dá alívio, que fortifica a mente ou o estado de espírito

de uma pessoa. Os psicólogos são profissionais que trabalham

com o uso de conselhos salutares, na tentativa de tratar quadros

de depressão em seus pacientes, por exemplo.
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A palavra salutar pode também
querer reforçar a ideia da fortificação
do corpo humano, com práticas de
atividades físicas e aumento da força.

No seu sentido figurado, salutar
é uma ação que possui objetivo
moralizador; uma influência salutar,
que auxilia na resolução de certos
problemas; edificante: o salutar efeito
de um bom exemplo.

7



Nos dicionários, a palavra hábito está definida como “costume” ou
“maneira frequente, usual de ser, fazer ou sentir”.

Saudáveis ou não, os hábitos cedo ou tarde irão se refletir na saúde.
Daí a importância de sustentar um cotidiano salutar e positivo.
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Isso irá fazer bem, não apenas ao corpo, minimizando os riscos de doenças e
aumentando a expectativa de vida; como também apresentará reflexos na saúde
emocional, com uma incrível sensação de bem-estar.
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Mas, como ter hábitos salutares?
Distinguindo o que faz bem do que é prejudicial.
Confira na lista a seguir:

• Fumar

• Uso excessivo do álcool

• Má alimentação

• Beber pouca água

• Não realizar exames e consultas médicas regulares

• Dormir pouco ou muito

• Não praticar atividades físicas

• Evitar o convívio com familiares e amigos

• Nutrir pensamentos negativos

• Não aprender coisas novas

• Não ser grato

• Não ter fé
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Se você mantém um ou mais destes hábitos, saiba que é possível virar a chave e
adotar uma rotina mais saudável.

Ainda que desafiador, inserir no dia a dia práticas em benefício do bem-estar físico,
mental e social, além de reconfortante para o organismo é uma questão de organização e
determinação.
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DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

De acordo com a lei 8.080, de 1990, a saúde é um direito fundamental
do ser humano, sendo dever do Estado prover as condições
indispensáveis. O Dia Nacional da Saúde é celebrado anualmente em 5
de agosto no Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar a sociedade
brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando na
população o valor da saúde e dos cuidados para com ela.

Para cuidar da nossa saúde, manter nosso bem-estar e prevenir doenças
na nossa vida podemos fazer pequenos hábitos que impactam
grandemente o nosso corpo. Através de alguns exemplos, elenque no
mínimo 5 atitudes simples pra cuidar da sua saúde.


