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A si tuação de saúde envolve
diversos aspectos da v ida,  como a

relação com o meio ambiente,  lazer ,
al imentação e condições de

trabalho,  moradia e  renda (BRASIL ,
2004) .

INTRODUÇÃO
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Aprenda neste ebook o que vocêAprenda neste ebook o que você
precisa saber  para manter  suaprecisa saber  para manter  sua

saúde em dia,  com at i tudes quesaúde em dia,  com at i tudes que
podem melhorar  a sua qual idadepodem melhorar  a sua qual idade

de vida.de v ida.

Além de garant i r  bem-es tar ,  umaAlém de garant i r  bem-es tar ,  uma
vida saudável  pode  prevenir  devida saudável  pode  prevenir  de

diversas  doenças .diversas  doenças .



Saúde sexual  
 

é  ter  d i re i to  a  v ivenc ia l i v re ,
segura e  prazerosa da

sexual idade.  Sempre com
respei to  mútuo nas  re lações

sexuais .  

SAÚDE SEXUAL E
REPRODUTIVA
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Existem vários métodos para
prevenir  a  gravidez :  camis inha,
ant iconcepcionais ,  ane l  vagina l ,

d ispos i t i vo  in t rauter ino (D IU) .  Esco lha
o método mais  adequado e faça seu

planejamento reprodut ivo .  

Saúde reprodut iva
 

é  ter  autonomia sobre a reprodução
com meios  que possam garant i - la  ou
ev i tá- la .  É  poder  fazer  o  seu própr io

p lanejamento reprodut ivo .  

TODA MULHER PODE DECIDIR  SE QUER OU NÃO SER MÃE E
QUANTOS FILHOS DESEJA.  



Uma al imentação saudável  e  equi l ibrada torna-seUma al imentação saudável  e  equi l ibrada torna-se
mais importantes do que nunca neste momentomais importantes do que nunca neste momento

GRAVIDEZ E
PUERPÉRIO
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Por  meio do apoio da famí l ia  e  por  meio dos
prof i ss ionais  de saúde,  na Unidade de Saúde.  

O planejamento da gestação auxi l ia  a mulher  em
relação à maternidade,  t razendo a v ivência mais

tranqui la  e  com sent imentos bons e  posit ivos.

Pré-natal
 

O pré-nata l  é  ext remamente importante.  São nas  consu l ta
de pré-nata l  que ver i f ica seu estado de saúde e do bebê.  

 
 

Recomenda-se a rea l ização mín ima de sete ou mais
consultas durante o  pré-natal ,  sendo mensal  para até 28
semanas de idade gestac ional ,  qu inzenal  da 28 ª  a  36 ª
semana e semanal  da 36 ª  até  o  parto  (BRASIL ,  2005) .

FRUTAS
CEREAIS INTEGRAIS

VERDURAS
LEGUMES 

BASTANTE ÁGUA

ULTRAPROCESSADOS
EXCESSO DE CAFEÍNA

AÇÚCAR 
GORDURAS



Nesse per íodo a ans iedade
despertada com a chegada do
bebê,  pode ocas ionar  s intomas
depress ivos .  

É preciso cont inuar  com o apoio
da famíl ia  e  dos prof issionais  de

saúde .

O puerpér io  se  in ic ia  imediatamente após o  parto  e
dura ,  em média ,  se is  semanas após este ,  podendo

var iar  na duração.
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GRAVIDEZ E
PUERPÉRIO

Hábitos  impor tantes  nessa fase :Hábi to s  impor tantes  nessa fase :

ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E

SAUDÁVEL

BEBER BASTANTE ÁGUA

DESCANSAR 

CUIDAR DA SAÚDE
MENTAL



Tem a vantagem de a l i v iar  os  s intomas.  
Func iona como proteção cont ra a osteoporose.
Assegura melhor  qual idade de v ida.

MESMO APÓS A MENOPAUSA A MULHER DEVE MANTER O
ACOMPANHAMENTO GINECOLÓGICO REGULARMENTE

MENOPAUSA

Corresponde ao ú l t imo c ic lo  menst rua l .
Reconhecida depois  de passados 12 meses  da sua
ocorrênc ia.
Gera lmente em torno dos  48 aos  50 anos  de idade ou
mais  (BRASIL ,  2008) .

O QUE É

SINTOMAS

TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL
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SENSAÇÃO DE
CALOR

IRR ITABIL IDADE

ALTERAÇÕES NOS
CICLOS

MENSTRUAIS

DIF ICULDADE
PARA URINAR

ALTERAÇÕES NA
PELE,  CABELOS E

UNHAS

PERDA DA MEMÓRIA
E INSÔNIA

INFECÇÕES
URINÁRIAS E

GINECOLÓGICAS

ALTERAÇÕES NA
DISTR IBUIÇÃO DA

GORDURA DO CORPO



CÂNCER DE
MAMA

O QUE É

SINTOMAS

O câncer  de mama é um tumor  mal igno que se
desenvo lve na mama e é provocado por  um cresc imento
anormal  e  desordenado de cé lu las .  Esse é  o  t ipo de
câncer  que mais  acomete as  mulheres  em todo o mundo
(BRASIL ,  2013) .

Em caso de permanecerem as alterações,   procure os
serviços de saúde para aval iação diagnóst ica
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InchaçoInchaço

Secreção eSecreção e
alterações noalterações no

mamilomamilo

CaroçoCaroço
acompanhadoacompanhado
ou não de dorou não de dor

Pequenos caroçosPequenos caroços
embaixo do braçoembaixo do braço
nas axi las ou nonas axi las ou no

pescoçopescoço

Pele descamandoPele descamando
ao redor  doao redor  do

mamilomamilo

Alteração de cor ,Alteração de cor ,
espessura ou texturaespessura ou textura

na pele mamáriana pele mamária

Arte: Cancro Online 



CÂNCER DE
MAMA

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Recomenda que a mamograf ia  de rast reamento se ja
real izada a cada dois  anos ,  para mulheres  entre 50 e
69 anos (BRASIL ,  2013) .

É  importante que as  mulheres  observem suas  mamas,
sem técn ica especí f ica ,  va lor izando a descoberta

casual  de pequenas a l terações mamár ias .
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PREVENÇÃO

É poss íve l  reduz i r  em até 28% o r i sco de desenvo lver
câncer  de mama com ações s imples ,  como:

Comer al imentosComer al imentos
naturais ,  como frutas,naturais ,  como frutas,

legumes e verduras.legumes e verduras.

Manter-se at ivo,Manter-se at ivo,
prat icando caminhadas,prat icando caminhadas,
andando de bicicleta eandando de bicicleta e

outros.outros.

Manter  o  pesoManter  o  peso
corporalcorporal

adequadoadequado



A a l imentação saudável  é  importante para:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para isso,  devemos aprender  algumas regras de
nutr ição básicas e  fáceis.

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL
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Manter  o  corpo e a
mente saudáveis .

Sent i r -se mais
d isposto ,  com
mais  energ ia .

Reduz i r  os  r i scos  de
doenças como

obes idade,  d iabetes ,
h iper tensão,  doenças

card iovascu lares ,
ent re  out ras .



VOCÊ SABE COMO OS ALIMENTOSVOCÊ SABE COMO OS ALIMENTOS
SÃO CLASSIFICADOS?SÃO CLASSIFICADOS?
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Obt idos  d i retamente deObt idos  d i retamente de
plantas  ou de an imais  semplantas  ou de an imais  sem

que tenham sof r idoque tenham sof r ido
qualquer  a l teração.qualquer  a l teração.

  
ExemploExemplo :  Legumes ,:  Legumes ,

verduras ,  f rutas ,  batata ,verduras ,  f rutas ,  batata ,
mandiocamandioca

Submet idos  a a lgum
processo ,  mas que não

envo lvam agregação de
substâncias ,  como l impeza,

moagem,  pasteur ização.
 

Exemplo :  a r roz  branco e
integra l ,  grãos  de t r igo e  de

outros  cereais ;  fe i jão ,
lent i lhas ,  grão de b ico

ALIMENTOS IN NATURAALIMENTOS IN NATURA   

São fabr icados com
adição de sa l  ou açúcar ,

ó leo ,  v inagre ou out ra
substância.  

 
Exemplos :  conservas ,

carnes  sa lgadas ,  pe ixe
conservado em ó leo ou

água e sa l ;  quei jos ,  pães  e
f rutas  em calda.

Esses  a l imentos  são r icos
em açúcar ,  sa l ,  ó leos ,

gorduras  e  substancias  de
uso indust r ia l  (corantes ,
adi t i vos ,  aromat izante)

 
Exemplo :  b i sco i to ,

ref r igerante ,  sa lgadinho,
sorvetes ,  ba las  e

gu lose imas ,  bo los ,
macarrão,  temperos

‘ ins tantâneos ’ ,  molhos

ALIMENTOS MINIMAMENTEALIMENTOS MINIMAMENTE
PROCESSADOSPROCESSADOS

ALIMENTOSALIMENTOS
ULTRAPROCESSADOSULTRAPROCESSADOS

ALIMENTOSALIMENTOS   
PROCESSADOSPROCESSADOS

PREFIRAPREFIRA   

EVITEEVITE

PREFIRAPREFIRA   

L IMITELIMITE



Auxi l ia  na produção de hemácias ,  função
imunológica,  desenvo lv imento cogni t i vo  e
cresc imento ce lu lar .  Como a mulher  perde sangue
durante a menst ruação i sso reduz as  reservas  de
fer ro .

São essencia is  para garant i r  a  saúde das
est ruturas  como ossos  e  dentes .  E  são
ext remamente importantes  na menopausa para
preveni r  osteoporose.

CÁLCIOCÁLCIO

Auxi l ia  as  funções neuro lógicas  e  muscu lares ,
melhora o s i s tema imunológico e regu la os  n íve is
de açúcar  no sangue e pressão sanguínea.  

NUTRIENTESNUTRIENTES
IMPORTANTESIMPORTANTES

 Fontes:  le i te  desnatado,  iogurte natural ,  quei jos
brancos,  fo lhosos escuros como couve e brócol is .

Fonte:  carne vermelha magras (var iar  entre brancas e
vermelhas) ,  f rango,  peixes,  fei jão e  grãos integrais.  

Fonte:  abacate,  castanhas,  sementes e  grãos
integrais.

Promovem um intest ino saudável  e  d iminuem os
r i scos  de doenças card íacas ,  aux i l iam na
saciedade e promovem a perda de peso.  

Fonte:  vegetais ,  f rutas,  legumes e grãos.  
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FERROFERRO

MAGNÉSIOMAGNÉSIO

FIBRASFIBRAS



Ajuda a manter  a  quant idade certa de cá lc io  e
fósforo no sangue,  promove desenvo lv imento ósseo,
cresc imento ce lu lar  e  neuromuscu lar  e  melhora a
função imunológica.

É fundamenta l  para a imunidade e part ic ipa
ainda de inúmeras  ações f i s io lógicas  e
ant iox idantes .

Aux i l ia  nas  at iv idades cerebra is  (como memor ia) ,
reduz a pressão sanguínea e a juda na inf lamação

NUTRIENTESNUTRIENTES
IMPORTANTESIMPORTANTES

 Fontes:  laranja,  l imão,  acerola,  goiaba,  caju ,  k iwi ,
morango,  melancia e  pimentão vermelho,  entre outros.

Fonte:  ovos,  salmão e também tome sol  da manhã
ou f inal  de tarde.

Fonte:  peixes (pr incipalmente salmão,  sardinha e
atum) ,  sementes de chia e  l inhaça,  etc.

São substâncias  capazes de at rasar  ou in ib i r  a
ox idação.  Protege as  cé lu las  sadias  do organismo
contra a ação ox idante dos  radicais  l i v res .  

Fonte:  nozes,  castanhas,  amendoim,  cacau,
açafrão,  aveia,  f rutas vermelhas,  etc.  
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VITAMINA CVITAMINA C

VITAMINA DVITAMINA D

ÔMEGA-3ÔMEGA-3

ANTIOXIDANTESANTIOXIDANTES



FAZER DE ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE
PROCESSADOS A BASE DA ALIMENTAÇÃO

UTILIZAR ÓLEOS,  GORDURAS,  SAL E  AÇÚCAR EM PEQUENAS
QUANTIDADES 

L IMITAR O CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS

EVITAR O CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS

COMER COM REGULARIDADE E  ATENÇÃO, EM AMBIENTES
APROPRIADOS 

FAZER COMPRAS EM LOCAIS QUE OFERTEM VARIEDADES DE
ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS

DESENVOLVER,  EXERCITAR E  PARTILHAR HABIL IDADES
CULINÁRIAS

PLANEJAR O USO DO TEMPO PARA DAR À ALIMENTAÇÃO O
ESPAÇO QUE ELA MERECE

DAR PREFERÊNCIA,  QUANDO FORA DE CASA,  A LOCAIS QUE
SERVEM REFEIÇÕES FEITAS NA HORA

SER CRÍTICO QUANTO A INFORMAÇÕES,  ORIENTAÇÕES E
MENSAGENS SOBRE ALIMENTAÇÃO VEICULADAS EM
PROPAGANDAS COMERCIAIS

10 PASSOS PARA UMA10 PASSOS PARA UMA
ALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃO

SAUDÁVELSAUDÁVEL

12
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22

33
44

55

66

77

88

99

1010



HÁBITOS PARAHÁBITOS PARA
SUA SAÚDESUA SAÚDE

TENHA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

PRATIQUE ATIVIDADES FÍSICAS

REALIZE EXAMES PERIODICAMENTE

VISITE O PROFISSIONAL DE SAÚDE COM
FREQUÊNCIA

CUIDE DA SAÚDE MENTAL

CUIDE DA HIGIENE ÍNTIMA

PREVINA-SE CONTRA DOENÇAS

13



VOCÊ SABE LER RÓTULOSVOCÊ SABE LER RÓTULOS
DOS ALIMENTOS?DOS ALIMENTOS?
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 Os ingredientes usados nas
preparações dos produtos

normalmente fica atrás ou na lateral
do produto. 

 
Apresenta-se na ordem

DECRESCENTE, ou seja, os primeiros
ingredientes do produto indicam que

estão em maior quantidade.

EVITEEVITE
Produtos em que o açúcar seja o primeiro ingrediente e/ou

apareça mais de uma vez na lista. 

Produtos com uma quantidade grande de ingredientes (5 ou
mais).

Produtos que contenham gordura trans, espessantes,
emulsificantes, corantes e aromatizantes.

Produtos que contenham realçador de sabor (glutamato
monossódico).

 
 

 

 

 



RECEITAS
PRÁTICAS

INGREDIENTES INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

BOLINHO DE BANANA

1 ovo
1 banana amassada
1 colher de sopa de aveia em
flocos finos
1 colher de sobremesa de cacau
em pó sem açúcar 
4 castanhas de caju picadas
(opcional)

Misturar todos os ingredientes em uma
caneca e levar ao microondas por 2

minutos.

PÃO DE AVEIA 

1 ovo
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de leite
1 colher de sobremesa de
fermento
3 colheres de sopa de aveia
Sal em pequenas quantidades  

MODO DE PREPARO
Misture tudo, coloque um fio de
azeite na frigideira, coloque a
mistura em fogo baixo, espere

dourar e vire.
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RECEITAS
PRÁTICAS

INGREDIENTES INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

IOGURTE COM MORANGO E
AVEIA

1 pote de Iogurte Natural 
1 colher de sopa de Aveia em
flocos
1/2 colher de chá de sementes
de Chia 
3 unidades de morango picados

Em um recipiente, misture o Iogurte
com o morango, aveia e as sementes

de chia. Leve para gelar até o
momento de servir 

PATÊ DE FRANGO E
IOGURTE 

200g de peito de frango 
3 colheres de sopa de iogurte
natural
1/2 xícara de cebola
Salsinha a gosto
Sal em pequenas quantidades 

MODO DE PREPARO

Cozinhe o frango e desfie. Depois
misture com as cebolas picadas, a

cenoura ralada, sal e o iogurte.
Pique a cebolinha e a salsinha e

misture no patê.
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RECEITAS
PRÁTICAS

INGREDIENTES INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

OMELETE COLORIDO

2 ovos 
1 colher de sopa de água ou
leite 
1 tomate picado 
1/2 cebola picada
1 pimentão picado

Em um recipiente, misture os ovos até
ficar homogêneo. Adicione a água e

sal. Coloque o restante dos
ingredientes. Leve uma frideira

antiaderente ao fogo. Quando começar
esquentar despeje a mistura e depois
que um lado estiver no ponto vire para

o outro.

PÃO DE QUEIJO DE
FRIGIDEIRA 

1 ovo 
2 colheres de sopa de cream
cheese ou requeijão 
2 colheres de sopa de queijo
picado
3 colheres de sopa de
tapioca

MODO DE PREPARO

Bata o ovo numa tigela,
acrescente os ingredientes

restantes e misture tudo muito
bem. Coloque em uma frigideira

anti antiaderente (se não for,
pincele um pouco de azeite) e
asse em fogo baixo por uns 5

minutos. Vire e asse do outro lado
por uns 3 minutos. 

 

17



INGREDIENTES
250 gramas de grão de bico
2 unidades de batata em cubos
1 unidade de cenoura crua e ralada
1 copo americano de abobrinha
2 colheres de sopa de salsa (ou salsinha) picada
¼ xícara (chá) de azeite de oliva
½ limão
Sal em pequenas quantidades  
Pimenta do reino a gosto

RECEITAS
PRÁTICAS

MODO DE PREPARO

SALADA DE GRÃO DE BICO

Deixe o grão-de-bico de molho na água por 8 horas. Escorra, coloque na
panela de pressão, cubra com água e um pouco de sal. Tampe a panela
e cozinhe no fogo alto até começar a pressão. Coloque no fogo brando

e cozinhe por 15 minutos. verifique se os grãos estão cozidos. retire o
grão-de-bico e coloque em uma tigela. Cozinhe a batata e legumes até
ficarem macios. Escorra e misture com o grão-de-bico. Misture bem com

o azeite, suco de limão, sal e a pimenta e sirva.
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INGREDIENTES
4 bananas maduras
4 ovos
1/2 xícara de óleo (de milho ou de coco)
2 xícaras de flocos finos de aveia
2 colheres (de sopa) de fermento em pó
1 colher (de chá) de canela (opcional)
1/2 colher (de chá) de essência de baunilha (opcional)

RECEITAS
PRÁTICAS

MODO DE PREPARO

BOLO DE BANANA E AVEIA 

Corte as bananas e coloque-as no liquidificador ou processador,
coloque também os ovos, o óleo e bata bem. Coloque essa mistura em

uma tigela e adicione os flocos de aveia, a canela e a essência de
baunilha, misture bem. Por último adicione o fermento e misture sem

bater muito. Coloque toda a mistura em uma forma de silicone, ou uma
forma untada. Leve ao forno por aproximadamente 35 minutos à 180ºC.
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A cobrança soc ia l  e  as  a l terações
hormonais  faz  da mulher  mais
suscept íve l  a  a l terações de humor  e
t ranstornos  de ans iedade e
depressão.

O acompanhamento psicológico é
fundamental .  

 

SAÚDE MENTAL

VALORIZE SUA SAÚDE MENTAL,VALORIZE SUA SAÚDE MENTAL,
CUIDE-SE!CUIDE-SE!
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É importante ref let i r  sobre nossa v ida e nossos
desejos .  

Compart i lhar  nossos  sent imentos ,  preocupações e
desejos  a juda a nos  for ta lecer .  

Re lac ionarmos com as  pessoas é  essencia l  para a
saúde menta l  e  faz  sent i rmos amados e  va lor izados.

Diante das divergências,
expl ique como se sente e
proponha alternat ivas e
soluções para faci l i tar  a
comunicação e permit i r

mudar a s i tuação na direção
que queremos.
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