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Prezado Leitor,

Nas últimas três décadas, a expectativa de vida no Brasil aumentou 
em 11,5 anos devido, entre outros fatores, ao avanço dos sistemas 
de saúde público e privado, das redes de saneamento básico e da 
escolaridade.

Tão importante quanto ter uma vida longa é mantê-la com saúde. 
Para isso, os hábitos saudáveis têm papel fundamental, pois são 
a variável que mais afeta o estado de saúde das pessoas (50%). 
Pela outra metade, respondem os fatores genéticos (20%), o meio 
ambiente (20%) e a tecnologia médica (10%).

A prática de atividade física regular, a manutenção de uma 
alimentação balanceada, o controle do estresse e a não utilização 
de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, são as principais atitudes para 
redução de riscos de incidência de doenças coronarianas, derrames, 
diabetes, doenças obstrutivas do pulmão e diversos tipos de câncer.

Esta cartilha, elaborada pela FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde 
Suplementar), tem a proposta de fornecer algumas dicas úteis para a 
obtenção de um estilo de vida mais saudável e, consequentemente, 
de melhor qualidade. São recomendações simples que, com um 
mínimo de determinação, estão ao alcance de todos. 

Boa leitura!

Marcio Coriolano – Presidente 
José Cechin – Diretor-executivo
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1 Pratique ativiDaDeS fíSiCaS regularmente

A atividade física regular ajuda a manter o peso adequado, melhora 
o funcionamento do metabolismo, a capacidade aeróbica, a força 
muscular, a agilidade corporal, a coordenação motora e a capacidade 
cognitiva. Os exercícios físicos contribuem para o combate à 
depressão e ainda melhoram a autoestima por conta dos resultados 
estéticos obtidos.

Durante toda a história da humanidade, o esforço físico sempre 
esteve presente na realização das atividades diárias, seja caçando, 
arando a terra, carregando fardos etc. Para isso, nossa estrutura 
corporal foi se adaptando aos poucos. Entretanto, o conforto e as 
facilidades do mundo moderno têm sido um grande estímulo ao 
sedentarismo, tanto nos períodos de trabalho, como nos de lazer. 
Assim, a manutenção da saúde está diretamente relacionada à 
prática de atividade física regular, sendo um dos principais fatores de 
prevenção de doenças crônicas. 
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Idealmente, a prática de atividade física moderada deve ser realizada 
diariamente por, pelo menos, 30 minutos. A pressa do dia a dia nem 
sempre permite isso, mas algumas pequenas alterações na rotina já 
podem contribuir para a melhora do condicionamento. Os benefícios 
da prática de atividade física ocorrem também quando realizada de 
forma fracionada, ou seja, em pequenas sessões de 10-15 minutos.

No caso da prática de esportes, o ideal é que seja feita previamente 
uma avaliação médica. Se você é portador de doença cardíaca ou tem 
mais de 50 anos, o exame médico e o teste de esforço são necessários 
para avaliar seu condicionamento.
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•	 Ajuda a preservar a força física e a massa muscular, naturalmente reduzidas 
com a idade; 

•	 Aumenta a agilidade, a mobilidade e o equilíbrio, reduzindo a incidência de 
quedas; 

•	 Reduz as chances de depressão, que também contribui para a perda da 
autonomia funcional.

•	 Prefira as escadas aos elevadores.

•	 Aumenta a flexibilidade e a amplitude dos movimentos, também reduzidas 
com a idade, contribuindo para a manutenção da autossuficiência;

•	 Na locomoção diária, opte por caminhar sempre que possível, deixando o 
carro na garagem ou saltando do transporte público alguns pontos antes 
do destino;

No caso dos idosos, a prática de atividade física regular traz ainda mais benefícios:



2 tenha uma aLiMeNtação baLaNCeaDa

A alimentação saudável deve ter início no primeiro dia de vida, com o 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. A partir daí, 
os alimentos devem ser variados, com tipos e quantidades adequadas 
a cada fase da vida, compondo refeições coloridas e saborosas, que 
incluam fontes, tanto de origem vegetal, como animal.

Um cardápio diário, saudável e variado deve conter porções de cada 
grupo de alimentos em quantidades  usuais de consumo (fatia, colher, 
unidade etc.). O tamanho variará de acordo com as necessidades de 
cada indivíduo. 

•	 Seis porções do grupo: arroz, pães, massas, tubérculos (ex.: batatas e 
inhame) e raízes (ex.: mandioca). Preferencialmente, integrais;

•	 Três porções de legumes e verduras;

•	 Três porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches;

•	 Uma porção de leguminosas (feijão, soja, grão-de-bico, ervilha seca, 
lentilha, fava);

•	 Uma porção de carne, peixe ou ovo (prefira carnes magras e retire a 
gordura aparente).

•	 Três porções de leite e derivados (adultos devem escolher os 
semidesnatados/desnatados e as crianças, os integrais);

6

em linhas gerais, as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para 
uma alimentação saudável são:



Atualmente, no Brasil, a obesidade é uma das maiores ameaças à  
saúde. Se você precisa emagrecer, procure orientação nutricional 
com um profissional de saúde e evite dietas milagrosas que possam 
causar danos à saúde. Ainda que você seja magro, uma alimentação 
balanceada é importante, prevenindo várias doenças e fornecendo 
mais energia.
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•	 Diminua o consumo de frituras;

•	 Use o sal (sódio) com moderação;

•	 Substitua as gorduras saturadas (presente nos laticínios integrais, manteiga, 
queijos amarelos, carnes, sorvetes e chocolates) por insaturadas (nozes, 
azeites de oliva, amêndoas, óleos de soja, girassol, canola e peixes);

•	 Elimine as gorduras trans (presente nas margarinas, bolachas recheadas, tudo 
que contém gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada);

•	 Faça pelo menos três refeições por dia, intercaladas por pequenos lanches;

•	 Aumente o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais e feijões;

•	 Estimule o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições;

•	 Não adicione açúcares aos alimentos. Prefira-os na forma in natura;

•	 Evite os alimentos que contenham elevada quantidade de açúcares, 
gorduras e sal (sódio);

•	 Reduza o consumo de café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 
salgadinhos e outras guloseimas;

•	 Evite alimentos que contenham aditivos e conservantes artificiais;

•	 Ofereça água ao longo do dia para estimular a ingestão ativa.

•	 Beba no mínimo 2 litros de água por dia, de preferência nos intervalos das refeições.

Quer algumas outras dicas?

Para as crianças, que também estão cada vez mais obesas, algumas dicas 
para os pais:
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3 Não use DrogaS

Um dos grandes atrativos das drogas é que proporcionam satisfação 
imediata, enquanto as consequências negativas só se manifestam a 
médio e longo prazo. Ao optar por um estilo de vida mais saudável, os 
indivíduos afastam-se naturalmente do consumo dessas substâncias.

tabaco - O tabagismo é considerado a principal causa de morte 
evitável em todo o mundo. São dez mil mortes por dia e 5,1 milhões 
anualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde.

O fumante tem dez vezes mais chance de ter de câncer de pulmão, 
cinco vezes mais chance de infarto, de bronquite crônica ou enfisema 
pulmonar e duas vezes mais de derrame cerebral. Entretanto, dez 
anos depois de largar o vício, as chances de infarto são iguais às dos 
que nunca fumaram. 

Os primeiros dias sem cigarro são difíceis para os ex-fumantes, pois 
o sistema nervoso central já está acostumado à presença da nicotina 
e sente a falta da substância. A tendência, entretanto, é que esse 
desconforto diminua com o tempo.

•	 Opção 1: Reduza o número de cigarros a cada dia, interrompendo o 
consumo no máximo em duas semanas (por exemplo: se você fuma 30 
cigarros por dia, diminua 5 cigarros a cada dia);

•	 Opção 2: Retarde a hora do primeiro cigarro um pouco a cada dia, 
interrompendo o consumo em 2 semanas, no máximo (por exemplo: no 1º 
dia será às 9h, no 2º às 11h, no 3º às 13h, no 4º às 15h e assim por diante);

•	 Opção 3: Pare imediatamente e jogue fora os cigarros que ainda possui;

•	 Opção 4: Procure tratamento especializado, caso não consiga parar sozinho.

Quer parar de fumar? escolha um desses métodos recomendados pelo 
instituto Nacional de Cancerologia do Ministério da Saúde:
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O álcool e o café são estimuladores do desejo de fumar. Reduzir o 
consumo dessas substâncias colabora no combate ao vício.

Álcool - A utilização regular de álcool aumenta o risco de hipertensão 
e acidente vascular cerebral (AVC), de câncer de boca, garganta, 
esôfago e cólon, e também o risco de câncer no fígado, como 
consequência da cirrose hepática. Esse risco aumenta se associado 
a outras drogas.

O álcool associado à condução de veículos também é extremamente 
perigoso, pois interfere na capacidade crítica, na resposta sensitiva e 
reativa, além de reduzir a coordenação motora e a acuidade visual.

Assim como a nicotina, o álcool também pode causar dependência. 
Para os que já estão nesse estágio, uma dica é reduzir paulatinamente 
o número de doses até chegar a zero. Depois, a regra é evitar a 
primeira dose.

•	 Tomar 1 ou 2 copos de água;

•	 Permaneça em áreas para “não fumantes” o maior tempo possível;

•	 Fazer exercícios de respiração profunda 5 vezes seguidas;

•	 Escove os dentes logo após as refeições;

•	 Caminhar por 5 ou 10 minutos;

•	 Se a necessidade for muito forte, recorra a alimentos que não engordam, como 
cenoura e frutas. Lembre-se que a vontade premente irá passar em alguns minutos. 

•	 Fazer alguma atividade que distraia;

algumas dicas para o autocontrole cada vez que tiver vontade de fumar:



4 Controle o eStreSSe

O estilo de vida atual, com todo o excesso de informações, 
responsabilidades, cobranças, dificuldades de deslocamento, 
correria e falta de tempo, podem, facilmente, trazer alterações no 
humor, ansiedade e comprometer o estado físico.

O estresse contribui para o infarto, a formação de coágulos na 
corrente sanguínea, o desequilíbrio hormonal e tantos outros males.

Organize-se, mas não seja perfeccionista, nem com você, nem com 
o seu próximo.  O estresse também favorece o consumo de álcool 
e outras drogas, podendo desencadear quadros de depressão, 
ansiedade e somatização.
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•	 Seja mais tolerante. O mau humor é contagioso e compromete a 
avaliação das situações;

•	 Escute música calma no trânsito e ao longo do dia, sempre que possível;

•	 Dedique algum tempo aos hobbies. Para descansar a mente, prefira as 
atividades não relacionadas ao trabalho diário;

•	 Faça alguma atividade física regular;

•	 Evite continuar o expediente em casa. Desconecte-se!

•	 Reserve algumas horas para o lazer em sua semana;

•	 Não negocie as horas de sono. Uma boa noite de descanso é revigorante;

Para controlar o estresse, algumas dicas:
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As donas de casa não estão imunes ao estresse. A gestão do 
orçamento doméstico, as intermináveis atividades do lar, a educação 
dos filhos e os cuidados com os parentes podem gerar cargas maciças 
de estresse. Permita-se folgar em alguma parte do dia, nos fins de 
semana e nos feriados. Peça ajuda aos familiares.
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5 Conheça seu histórico familiar de DoeNçaS 
HereDitÁriaS

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) 
são as principais causas de mortalidade entre os 30 e 69 anos, sendo 
responsáveis por 65% do total de óbitos. A boa notícia é que cerca 
de 60% a 80% dos casos podem ser tratados no âmbito de atenção 
básica da saúde. Como são doenças de características hereditárias, 
quem possui familiares com o problema deve ficar mais atento.

Hipertensão - Se você tem pressão alta, saiba que cerca de 40% dos 
acidentes vasculares encefálicos e 25% dos infartos ocorridos em 
pacientes hipertensos poderiam ser prevenidos com o uso adequado 
e continuado de medicamentos anti-hipertensivos.

O consumo de sal (sódio) diário, considerando todas as fontes, deve 
ser de 5g no máximo (uma colher de chá rasa). Se você tem pressão 
alta, diminua ainda mais.

Diabetes - A diabetes é uma epidemia mundial que atinge 12 milhões 
de brasileiros, sendo a doença mais comum em pessoas obesas 
com mais de 40 anos. A diabetes mellitus tipo 2 corresponde a 90% 
dos casos de diabetes e, por não apresentar sintomas facilmente 
perceptíveis, pode levar a complicações cardíacas e cerebrais por 
falta de tratamento.

•	 Não fume;

•	 Controle o seu peso;

•	 Reduza o estresse.

•	 Reduza o consumo de sal (sódio);

•	 Evite a ingestão de bebidas alcoólicas;

•	 Faça exercícios regularmente;

a pressão arterial tende a aumentar com a idade. assim, algumas atitudes 
podem ajudar a mantê-la sob controle:
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•	 Idade maior que 45 anos;

•	 Sede excessiva e aumento do apetite;

•	 Colesterol elevado;

•	 Vista embaçada ou turvação visual;

•	 Mulheres que tiveram filhos nascidos com mais de 4 Kg.

•	 Infecções frequentes (as mais comuns são as de pele).

•	 Familiares próximos portadores de diabetes;

•	 Excesso de peso ou obesidade;

•	 Perda de peso;

•	 Pressão alta;

•	 Cansaço;

•	 Urinar excessivamente (atenção se você acorda várias vezes à noite para urinar);

Se você preencher uma ou mais das seguintes condições abaixo, fique atento 
à diabetes. 

alguns dos sintomas mais comuns da diabetes:
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Sobre a feNaSaúDe

A FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) foi 
constituída em fevereiro de 2007 e reúne 15 dentre os maiores 
grupos de operadoras de planos de saúde do País, totalizando 29 
empresas dentre 1.371 operadoras em atividade, com beneficiários.  
Juntas, essas empresas são responsáveis pela assistência médica a 
23,9 milhões de brasileiros, o equivalente a 36,7% dos beneficiários 
atendidos por todo o setor. 

As operadoras afiliadas à FenaSaúde destinaram, para o pagamento a 
profissionais, hospitais, clínicas e laboratórios que prestaram serviços 
a seus beneficiários, R$ 25,7 bilhões em 2011, 37,6% do total gasto 
pelo mercado. No período, foram realizadas aproximadamente 111 
milhões de consultas e 1 milhão e 544 mil internações pelo conjunto 
das associadas.

A Federação é presidida por Marcio Serôa de Araujo Coriolano, 
diretor-presidente da Bradesco Saúde, e tem como diretor-executivo 
o economista e ex-ministro da Previdência, José Cechin. A atual 
diretoria da FenaSaúde é composta por 11 membros e foi eleita em 
março de 2010 para um mandato de 3 anos. 

A FenaSaúde tem como missão contribuir para a consolidação da 
saúde suplementar no País por meio da troca de experiências e 
elaboração de propostas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
do setor. 
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afiliadas à fenaSaúde:

ALLIANZ SAÚDE S/A
GRUPO AMIL SAÚDE
GRUPO BRADESCO SAÚDE
CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
GRUPO INTERMÉDICA 
ITAUSEG SAÚDE S/A
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
ODONTOPREV S/A
OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
GRUPO SUL AMÉRICA SAÚDE
GRUPO TEMPO SAÚDE
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

grupo técnico fenaSaúde:
José Cechin
Sandro Leal Alves
Vera Q. Sampaio de Souza
Mônica Figueiredo Costa
Karla Pérez de Souza
Sandro Reis Diniz
Paula Gonçalves

edição, projeto gráfico, revisão e diagramação: 
Grupo Informe Comunicação Integrada

assessoria de imprensa: 
Grupo Informe Comunicação Integrada – telefone: (21) 2173-0073 
www.informe.com.br



Rua Senador Dantas, 74, Centro, Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 20031-205, telefone: (21) 2510-7905

www.fenasaude.org.br


