


 

seja CRIATIVO! 



 
conteúdo 

INTERESSANTE	

e	ÚTIL 



 

seja	CLARO	e	

OBJETIVO 



 

CONHEÇA as 
pessoas com quem você vai 

se COMUNICAR 



 

INTEGRE	as mídias! 





PRIMEIRA MISSÃO DE UM PASTOR É 

CUIDAR DE SI MESMO PARA PODER 
CUIDAR BEM DO REBANHO DE DEUS 

ü  Você é templo do espírito santo 
ü Melhor é prevenir  
ü Manter a saúde é mais fácil do que 

cuidar da doença 



COMO CUIDAR DO CORPO 

Qualidade do Sono 
ü  Dormir Bem 

Quantidade do Sono 
ü  Oito Horas Por Noite 

Treinamento 
ü  Criar o Hábito 

Consequências da Falta do Bom Sono 
•  Distúrbios do Humor 
•  Distúrbios de Atenção 
•  Distúrbios da Concentração 



•  Doenças Cardiovasculares 
•  Hipertensão Arterial 
•  Arritmias 
•  Alterações de Lípides 
•  Diabetes 
•  Obesidade 
•  Doenças Comportamentais 

–  Transtorno de Ansiedade Generalizado 



ALIMENTAÇÃO 
ü  Alimentar-se bem e não demais 
ü  Cuidado com o seu peso 

Ideal       19 a 25 
Sobrepeso     25 a 30 
Obesidade     30 a 35 
Obesidade Moderada   35 a 40 
Obesidade Grave    Acima de 40 

IMC = 
Peso (kg) 

Altura2 (m) 

“A Vida Fica 
Mais Curta” ! 



COMO EU FAÇO PARA EMAGRECER? 

Substituir alimentos de ELEVADOS 
TEOR CALÓRICO  
por alimentos de 
BAIXO TEOR CALÓRICO 

Alimentação mais natural possível: 
ü  Pouco sal 
ü  Pouco açúcar 
ü  Pouca farinha de trigo 



ATIVIDADE FÍSICA 

Qual é a melhor atividade física?  

•  Certamente é a que você mais gosta 
(facilita a aderência) 
 

•  Escolha a atividade física que melhor se 
encaixa na sua forma de vida e que você 
goste muito 

•  MOVIMENTO É VIDA 
•  Atividade deve ser leve a moderada com regularidade 



ATIVIDADE FÍSICA 

Qual é a frequência que eu devo 
fazer atividade física? 
 
Mínimo: 

ü  Três vezes por semana 
ü  30 a 45 minutos 

•  MOVIMENTO É VIDA 
•  Atividade deve ser leve a moderada com regularidade 



ATIVIDADE FÍSICA 

Qual a intensidade da atividade física? 
 
É diretamente relacionada a sua idade e ao seu 
condicionamento físico. 
 
Fórmula clássica da frequência cardíaca: 

220 (-) idade = fc máxima 
185 (-) idade = fc sub máxima 

•  MOVIMENTO É VIDA 
•  Atividade deve ser leve a moderada com regularidade 



ATIVIDADE FÍSICA 

Atividade física deve ser sempre orientada e 
acompanhada por um profissional habilitado 
 
Antes de começar atividade física faça uma 
avaliação médica para identificar eventuais 
impedimentos 

•  MOVIMENTO É VIDA 
•  Atividade deve ser leve a moderada com regularidade 



AVALIAÇÃO MÉDICA 

ü  Anualmente se não tiver patologia em tratamento 
ü  Homens a partir de 45 anos avaliação de próstata 

com urologista  
ü  Mulheres ao ginecologista avaliação anual de útero; 

ovários; mamas ... 
ü  Avaliação anual com dermatologista, principalmente 

se tiver pele clara. 

ü  Consulta anual com oftalmologista 
ü  Consulta anual com otorrinolaringologista 


