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Seu Futuro Financeiro depende só de VOCÊ.
Ótima notícia, não?
Fonte: Artigo de Danylo Martins para o site www.dinheirama.com

O futuro está logo ali! Esta armação nunca foi tão
verdadeira quanto nos dias de hoje. O tempo passa cada
vez mais rapidamente e, sem que nos demos conta, já
estamos casados, com lhos, netos e por aí vai. Mas se você
chegar à idade avançada sem recursos nanceiros
sucientes, vai ser mais difícil encarar essa fase com
tranquilidade.
A ideia não é parar completamente de trabalhar, até
porque a tendência é envelhecermos mais ativos (Leia mais
no texto Aposentadoria Já Era! Agora é Nova Velhice). O
mais importante é garantir a segurança na velhice, seja pra
você, seja para sua família. Simples: caso você faleça, seus
lhos terão amparo, por exemplo, do patrimônio deixado
por meio de investimentos nanceiros, imóveis ou seguro de
vida.
A boa notícia nessa história é que a maioria dos brasileiros
(66%) se preocupa com situações imprevisíveis, segundo
pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada
(Fenaprevi), entidade que representa 75 seguradoras de
previdência complementar, divulgada nesta semana.
Conforme o levantamento, conduzido pelo Instituto Ipsos a
partir de entrevistas com 1,5 mil pessoas, embora grande
parte dos entrevistados revele se preocupar com
imprevistos, somente 31% toma alguma iniciativa como
precaução. A maior parcela, 66%, não adota nenhuma
estratégia nanceira para se proteger contra
adversidades.
Do grupo de pessoas precavidas, 36% utilizam aplicações
nanceiras como instrumentos de proteção, enquanto 35%
compram algum tipo de seguro (mas apenas 18% têm algum
seguro pessoal contrato). A economia doméstica, com o
dinheiro guardado, mas não aplicado, foi apontada por
29% dos entrevistados.
Os percentuais parecem baixos, porém mostram que a
proteção diante de imprevistos está no radar dos
brasileiros. O problema é quando a preocupação surge
tarde demais. Aí não tem mais o que fazer, só resta tentar
contornar a adversidade.
Quanto mais cedo, melhor! Funciona assim para o
planejamento da aposentadoria. Você já sabe que irá se
aposentar e que os custos costumam aumentar nessa fase
da vida, principalmente com despesas médicas e com
plano de saúde.
Se estiver preparado nanceiramente, esses gastos a mais
nem vão dar dor de cabeça. Mas se não houver dinheiro
guardado, aquela preocupação nada saudável se
tornará algo desagradável.
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Então, se dá para evitar dor de cabeça no futuro, mão na
massa! Estabeleça um plano de voo para a velhice,
independentemente da sua idade. Revise-o sempre que
possível. Encare o futuro como um amanhã que está bem
pertinho, não como algo tão distante. Lá na frente você
colherá os benefícios de ter pensado na velhice com
antecedência.

Intercâmbio para maiores de 50 anos só
tende a crescer
Fonte: www.vivernaboa.com.br

Topa morar algum tempo fora? Pois a notícia é boa para quem se interessa em intercâmbio:
essa novidade só tende a crescer e há várias oportunidades por aí.
Já pensou em fazer intercâmbio? Pois você não é o único!
Muitas pessoas com 50 anos ou mais estão aproveitando
essa fase da vida para viajar mundo afora e aprender
novas línguas. E a idade não inuencia em nada não, viu?
Estudar e viajar são duas das coisas que nunca devemos
parar de fazer nessa vida.
Diante dessa vontade de viajar que vem de pessoas com
mais de 50 anos, boas novas vêm surgindo, pois o grande
interesse gera mais acessibilidade. Isso facilita para todo
mundo que tem aspiração em fazer intercâmbio,
principalmente aqueles que já perceberam que viajar para
estudar não é coisa exclusivamente para jovens.

No ano passado, a busca desse perl por intercâmbio
cresceu 40%!
Porém, ao contrário dos jovens, o pessoal dessa faixa etária
pretende muito mais do que conhecer pontos turísticos e
postar diversas fotos nas redes sociais. Quem está se
aproximando ou já passou dos 50 quer aprender mais
sobre gastronomia, novas línguas, conhecer manifestações
artísticas e aprender muita história.
“Pessoas com mais de 50 anos têm gosto mais apurado,
maior percepção de mundo e não se contentam em
apenas passar por um local e fazer turismo. Elas querem uma
imersão, uma vivência verdadeira”, diz Diogo Rodrigues,
diretor comercial da Interconnect Brasil.
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10 hábitos que você pode largar em 2016
para ser mais produtivo
Fonte: www.epocanegocios.globo.com

Ser multitarefa, deixar o mais importante para o nal do dia, criar muitas prioridades e dormir
com o celular ao lado. Essas e outros hábitos você precisa abolir neste ano.
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Se sua meta para este ano é ser mais produtivo, ou seja
trabalhar de forma mais eciente sem se sobrecarregar
muito, largar alguns hábitos pode te ajudar. Não é somente
uma questão de estabelecer grandes metas, mudar
totalmente a forma como você se organiza. Pode ser
simplesmente uma questão de realizar pequenas mudanças
no seu dia a dia, de abandonar velhos e maus hábitos.
O site Business Insider listou alguns deles.
Conra abaixo:
1. Ser multitarefa: Enquanto muitas pessoas acreditam que
são ótimas em fazer duas coisas ao mesmo tempo,
pesquisas cientícas descobriram que apenas 2% da
população é efetivamente capaz de ser multitarefa. Para o
resto de nós, multitarefa é um mau hábito que diminui as
nossas capacidades de concentração e nos torna menos
produtivos no longo prazo.
2. Checar o email ao longo do dia: acesso constante ao
email pode levar as pessoas a vericarem suas mensagens
a todo momento. Infelizmente, cada vez que você zer isso,
pode perder até 25 minutos do seu trabalho, segundo o
Business Insider. Além disso, vericação constante também
pode te deixar mais burro. O consultor de estratégia Ron
Friedman sugere fechar o Outlook, as abas de email e
desligar o telefone por 30 minutos enquanto está
realizando uma tarefa importante.
3. Licença moral: não importa se é uma nova dieta, uma
nova rotina, um novo horário de trabalho. Uma das maiores
diculdades de formar um novo hábito é o desejo forte de
driblar aquilo de algum modo. Exemplo: fazer uma grande
refeição após um ano de restrições e contenções
alimentares somente pela ideia de que "eu mereço" — ou
seja, a tal licença moral. Segundo o Business Insider, é essa
licença moral que não permite que muitas pessoas
aperfeiçoem os planos que começam. Em vez dessa
licença, pegue aquilo como um objetivo de sua própria
identidade e o veja como algo normal e não como algo
que você precisa fazer ou trabalhar contra sua própria
vontade.
4. Deixar o trabalho mais importante para a última hora
do dia. A maioria das pessoas realmente começa o dia
com tarefas simples para "pegar o ritmo" e deixam o
trabalho mais difícil para depois. Essa é uma má ideia e leva
muitas vezes a completarem mal o trabalho ou não acabálo. O Business Insider cita pesquisas que apontam que as
pessoas têm quantidade limitada de força de vontade,
que diminui ao longo do dia.
5. Realizar muitas reuniões: nada destrói mais a
produtividade do que uma reunião desnecessária. E, com a
disponibilidade de muitas ferramentas, como email,
mensagens, skype, vídeos, streaming, é melhor deixar os
encontros pessoais para discussões pessoais. Bobby Harris,
fundador da BlueGrace Logistics, empresa de logística,
aconselha que as pessoas não aceitem participar de uma
reunião a menos que recebem especicações claras:
quanto tempo irá durar e o que será exatamente discutido.
E, mesmo após isso, Harris sempre recomenda a metade do
tempo daquele que foi sugerido para aceitar o convite.

6. Ficar sentado durante todo o dia: Nilofer Merchant,
consultora de negócios e autora do livro The New How:
Creating Business Solutions Through Collaborative Strategy
Paperback disse em palestra do TED que ela ajudou muitas
companhias a atingirem o sucesso após implementar uma
nova ideia: walking meetings (algo como reuniões de pé).
Ela recomendava que os encontros fossem feitos no
caminho de um café fora da empresa ou em um lugar que
fosse necessário andar uma distância maior. "Você caria
surpreso ao notar como ar livre refresca as ideias e como,
nesses momentos, as ideias aparecem", disse.
7. Atrasar o alarme: pode até parecer que car
postergando o alarme para acordar nos dá um pouco mais
tempo de descanso, mas não é verdade. O tal "só 10
minutinhos a mais" faz mais mal do que bem, segundo o
Business Insider. Citando pesquisas, o site diz que quando
você acorda pela primeira vez, o seu sistema endócrino
começa a liberar hormônios que te ajudão a se preparar
para o começo do dia. Ao voltar a dormir, esse processo é
interrompido - e, de qualquer forma, 10 minutos de sono não
trazem tantos benefícios quanto parece. Isso não quer dizer
que você deve cortar as horas de sono. Como Arianna
Hufngton discute em sua palestra TED, uma boa noite de
sono tem o poder de aumentar a produtividade, a
felicidade, a tomada de decisão mais intelifente e ajuda a
desbloquear ideias maiores. O truque para dormir o
suciente é planejar com antecedência.
8. Criar prioridades demais: muitas pessoas pensam que
criar vários objetivos e segui-los estritamente é o caminho
certo para o sucesso — já que, se um deles falhar, há ainda
vários outros planos. Infelizmente, isso mais atrapalha, a
medida que te deixa pouco produtivo. O megainvestidor
Warren Buffet tem uma anedota para essa situação. Ao
notar que seu piloto pessoal não estava conseguindo
conquistar os objetivos pessoais, Buffett pediu que ele
listasse 25 coisas que gostaria de fazer antes de morrer.
Mas, em vez de aconselhá-lo a estabelecer pequenas
tarefas diárias no sentido de realizar essas 25 coisas, Buffett
pediu que ele escolhesse apenas cinco. As cinco mais
importantes — e ignorasse todas as outras.
9. Planejar cada hora do dia: muitas pessoas ambiciosas
ou organizadas tentar maximizar sua produtividade ao
planejar meticulosamente cada hora de seus dias.
Infelizmente, há coisas fora do nosso controle, que não
podem ser previstas de antemão. É a criança doente ou um
compromisso inesperado — sucientes para acabar com o
planejamento do dia. A dica é, em vez de detalhar cada
hora, planeje quatro ou cinco horas e adapte o restante
do dia ao que for ocorrendo.
10. Manter seu telefone ao lado da sua cama: você vai
dormir e não consegue desligar. Deixa não somente o
celular, como tablets e notebooks — tudo perto da sua
cama. Não é algo saudável. Estudos citados pelo Business
Insider mostram que deitar e car em contato direto com a
luz do celular é algo que prejudica a visão e ainda diminui
a produção de melatonina, hormônio que ajuda a regular o
ciclo do sono. Pessoas com menos melatonina também
cam mais vulneráveis a ter depressão.
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Zika Vírus. O que é e como se proteger.
Fonte: www.minhavida.com.br
O que é Zika Vírus?
Zika Vírus é uma infecção causada pelo vírus ZIKV,
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor
da dengue da febre chikungunya. O vírus Zika teve sua
primeira aparição registrada em 1947, quando foi
encontrado em macacos da Floresta Zika, em Uganda.
Entretanto, somente em 1954 os primeiros seres humanos
foram contaminados, na Nigéria. O vírus Zika atingiu a
Oceania em 2007 e a França no ano de 2013. O Brasil
noticou os primeiros casos de Zika vírus em 2015, no Rio
Grande do Norte e na Bahia.
Causas
O vírus ZIKV não é transmitido de pessoa para pessoa. O
contágio se dá pelo mosquito que, após picar alguém
contaminado, pode transportar o virus durante toda a sua
vida, transmitindo a doença para uma população que não
possui anticorpos contra ele.
A transmissão do vírus raramente ocorre em temperaturas
abaixo de 16° C, sendo que a mais propícia gira em torno
de 30° a 32° C - por isso ele se desenvolve em áreas
tropicais e subtropicais. É importante lembrar que os ovos
que carregam o embrião do mosquito transmissor da Zika
Vírus podem suportar até um ano a seca e serem
transportados por longas distâncias, grudados nas bordas
dos recipientes e esperando um ambiente úmido para se
desenvolverem. Essa é uma das razões para a difícil
erradicação do mosquito. Para passar da fase do ovo até
a fase adulta, o inseto demora dez dias, em média.
Sintomas de Zika Vírus
Os sinais de infecção pelo Zika vírus são parecidos com os
sintomas da dengue, e começam de 3 a 12 dias após a
picada do mosquito. Os sintomas de Zika Vírus são:
Febre baixa (entre 37,8 e 38,5 graus)
Dor nas articulações(artralgia), mais frequentemente nas
articulações das mãos e pés, com possível inchaço;
Dor muscular (mialgia);
Dor de cabeça e atrás dos olhos;
Erupções cutâneas (exantemas), acompanhadas de
coceira. Podem afetar o rosto, o tronco e alcançar membros
periféricos, como mãos e pés.

Sintomas mais raros de infecção pelo Zika vírus
incluem:
Dor abdominal;
Diarreia;
Constipação;
Fotofobia e conjuntivite;
Diagnóstico de Zika Vírus
A partir de uma amostra de sangue, os especialistas buscam
a presença de anticorpos especícos para combater o
Zika vírus no sangue. Isso indicará que a doença está
circulando pelo seu corpo e que o organismo está
tentando combatê-lo. tratamento e cuidados
Tratamento de Zika Vírus
O tratamento para o Zika vírus é sintomático. Isso que dizer
que não há tratamento especíco para a doença, só para
alívio dos sintomas. Para limitar a transmissão do vírus, os
pacientes devem ser mantidos sob mosquiteiros durante o
estado febril, evitando que algum Aedes aegypti o pique,
cando também infectado.
Pacientes afetados com Zika Vírus podem usar
medicamentos anti-inamatórios e analgésicos. Entretanto,
assim como na dengue e febre chikungunya, os
medicamentos à base de ácido acetilsalicílico (aspirina)
ou que contenham a substância associada devem ser
evitados. Eles têm efeito anticoagulante e podem causar
sangramentos. Outros anti-inamatórios não hormonais
(diclofenaco, ibuprofeno e piroxicam) também devem ser
evitados. O uso destas medicações pode aumentar o risco
de sangramentos.
Os sintomas se recuperam espontaneamente após 4-7
dias. Se você sentir incômodo por mais tempo, volte ao
médico para investigar outras doenças.
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Prevenção
O mosquito Aedes aegypti é o transmissor do vírus e suas larvas
nascem e se criam em água parada. Por isso, evitar esses focos da
reprodução desse vetor é a melhor forma de se prevenir contra o
Zika vírus. Veja como:
Evite o acúmulo de água
O mosquito coloca seus ovos em água limpa, mas não
necessariamente potável. Por isso é importante jogar fora pneus
velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja
propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno.
Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de
estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas
d'água e cisternas.
Coloque areia nos vasos de plantas
O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de
água. Há três alternativas: eliminar esse prato, lavá-lo regularmente
ou colocar areia. A areia conserva a umidade e ao mesmo tempo
evita que e o prato se torne um criadouro de mosquitos.
Ralos pequenos de cozinhas e banheiros raramente tornam-se foco
de Zika Vírus devido ao constante uso de produtos químicos, como
xampu, sabão e água sanitária. Entretanto, alguns ralos são rasos e
conservam água estagnada em seu interior. Nesse caso, o ideal é
que ele seja fechado com uma tela ou que seja higienizado com
desinfetante regularmente.
Limpe as calhas
Grandes reservatórios, como caixas d'água, são os criadouros mais
produtivos de febre Zika, mas as larvas do mosquito podem ser
encontradas em pequenas quantidades de água também. Para
evitar até essas pequenas poças, calhas e canos devem ser
checados todos os meses, pois um leve entupimento pode criar
reservatórios ideais para o desenvolvimento do Aedes aegypti.
Lagos caseiros e aquários
Assim como as piscinas, a possibilidade de laguinhos caseiros e
aquários se tornarem foco do Zika vírus deixou muitas pessoas
preocupadas. Porém, peixes são grandes predadores de formas
aquáticas de mosquitos. O cuidado maior deve ser dado, portanto,
às piscinas que não são limpas com frequência.
Seja consciente com seu lixo
Não despeje lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos.
Assim você garante que eles carão desobstruídos, evitando
acúmulo e até mesmo enchentes. Em casa, deixe as latas de lixo
sempre bem tampadas.
Uso de repelentes
O uso de repelentes, principalmente em viagens ou em locais com
muitos mosquitos, é um método paliativo para se proteger contra o
Zika vírus. Recomenda-se, porém, o uso de produtos industrializados.
Repelentes caseiros, como andiroba, cravo-da-índia, citronela e
óleo de soja não possuem grau de repelência forte o suciente
para manter o mosquito longe por muito tempo. Além disso, a
duração e a ecácia do produto são temporárias, sendo
necessária diversas reaplicações ao longo do dia, o que muitas
pessoas não costumam fazer.

9

11 alimentos para eliminar excessos das
festas de m de ano
Fonte: www.exame.abril.com.br

Dezembro acabou e com ele chegou
ao m também as comemorações.
Passada a euforia e os excessos com
alimentação e bebidas, chegou a hora
de voltar tudo ao normal e isso inclui
também o cardápio.
Conra uma lista com alguns
alimentos bons para voltar a
rotina com qualidade.
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"Uma jornada
de milhares
de quilômetros
começa com
um passo".

Abrahan Lincoln

Chás
Chás como camomila, erva-doce, erva-cidreira e hibisco possuem
toquímicos, com ação anti-inamatória da mucosa gástrica. Eles são
ótimos desintoxicantes.
Maçã
A maçã é rica em bra e antioxidantes, água e importante fonte de
vitaminas do complexo B (B1, B2 e B3) e sais minerais, como fósforo e
ferro.
Hortaliças
Brócolis, couve or, couve manteiga, couve de Bruxelas, agrião,
rabanete, repolho, mostarda e rúcula contêm compostos que auxiliam
na eliminação de toxinas e até na prevenção de doenças como
câncer.
Água e água de coco
Água e água de coco além de hidratarem, elas também eliminam
toxinas.
Cenoura
A cenoura é rica em carotenoides, que protegem as células dos
radicais livres e mantêm as camadas externas dos tecidos e órgãos.
Ela também contém poucas calorias.
Frutas
As frutas especialmente as vermelhas, como uvas, cerejas, mirtilo,
amora e açaí, são ricas em antioxidantes e compostos antiinamatórios.
Frutas oleaginosas e sementes
Castanha do Pará, amêndoas, avelãs, nozes, sementes de girassol,
abóbora e linhaça fornecem gorduras monoinsaturadas e minerais,
com ação antioxidante e anti-inamatória, além de reduzir o
colesterol.
Beterraba
Já a beterraba ajuda na desintoxicação do organismo e é fonte de
vitaminas, proteínas e ferro. Ajuda também a melhorar problemas como
anemia e promove o descongestionamento das vias urinárias, além
do fortalecimento do sistema imunológico.
Gengibre
O gengibre é rico em toquímicos com ação anti-inamatória e auxilia
também contra enjoos.

Alecrim
O alecrim possui potente ação antioxidante e auxilia na eliminação
de toxinas.
Cúrcuma
A Cúrcuma possui diversos benefícios e é rica em avonoides e
curcumina, que diminuem o risco de doenças cardiovasculares e até
cânceres.
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O QUE MUDA
COM A ATUALIZAÇÃO

DO TETO DO INSS?
Entenda mais sobre o
assunto e os impactos
que essa atualização
pode inuenciar
na sua contribuição
com a PREVES.
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Anualmente, no mês de janeiro, o Ministério da Previdência
Social reajusta o valor máximo (teto) do RGPS. Em 2015
este valor era de R$ 4.663,75 e em 2016 passa a ser de R$
5.189,82.
Mas o que esse valor inuência nas contribuições de
quem é participante da PREVES?
O valor do teto do RGPS é a base de cálculo para a
qualicação do participante como ativo ou ativofacultativo. Esta classicação permite conhecer o Salário
Participação do participante no Plano de Benefício
Previdenciário.
A classicação de servidor como participante ativo
indica ter sua remuneração mensal acima do valor do teto
do RGPS, além de contar com a contribuição mensal
paritária do patrocinador até o limite de 8,5% para a sua
previdência complementar. Nesta classicação a
contribuição do participante é calculada somente sobre o
valor que excede o teto, podendo optar por contribuir de
3% à 8,5 % sobre o valor desta diferença.
Ex: Caso em que a remuneração básica do servidor seja de
R$ 5.500,00.
Para calcular o salário participação (base de cálculo da
contribuição previdenciária complementar)deste
participante considera-se o valor de sua remuneração,
menos o valor do teto do RGPS, desta forma, o valor do
salário de participação será de R$ 310,18. Digamos que
o participante optou por contribuir com 8,5% sobre esse
valor, a contribuição mensal deste participante será de R$
26,37 e a contrapartida do Estado R$ 26,37. Totalizando
a contribuição de R$ 52,74 por mês.
Na classicação do servidor como participante ativo
facultativo, entende-se que sua remuneração básica é
abaixo do teto. O percentual de participação é de no
mínimo 3% e é calculado sobre o valor total de sua
remuneração básica.
Valor do teto do INSS nos últimos 4 anos.
Fonte: www.previdencia.gov.br

R$5.189,82

R$4.663,75

R$4.390,24

Neste caso o patrocinador não contribui para a sua
previdência complementar.
Ex: Caso em que a remuneração básica do servidor seja
de R$ 4.900,00.
Neste caso, entende-se como salário participação a
remuneração básica do servidor. Digamos que o mesmo
optou por contribuir com 3%, assim a contribuição
previdenciária complementar será de R$ 147,00.
Atenção, com este reajuste do teto do RGPS muitos
participantes que antes eram classicados como ativo
passam a ser ativo facultativo, incorrendo em alteração
do valor de seu salário participação. Desta forma, sua
contribuição previdenciária pode aumentar e
comprometer um valor signicativo de sua remuneração
básica. Importante lembrar que o participante ativo
facultativo não possui contrapartida do Estado.
O participante deve car atento às alterações possíveis
em sua remuneração básica (reajuste, mudança do teto
do RGPS, incorporação de graticação, entre outras);
haja vista que tais alterações podem trazer mudanças no
salário de participação e consequentemente no volume
de contribuição previdenciária complementar. Neste
caso, o participante deverá procurar a PREVES, o mais
rápido possível, para adequar sua opção à remuneração.
Pensar na sua aposentadoria é pensar em seu futuro.

R$4.159,00

R$3.916,20

Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe está à
disposição para esclarecer.
Vale lembrar que nosso atendimento presencial ocorre
somente com agendamento prévio, feito através de nosso
telefone de contato
preves.es.gov.br

facebook.com/PrevesES
contato@preves.es.gov.br
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O valor do teto do INSS tende a acompanhar a inação.

3322.9288
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m e n s a g e m

A vida começa quando
o medo termina

Esta mensagem foi extraída da página Aproveitando a Terceira Idade
no Facebook. Acesse e conra mais www.aterceiraidade.com
facebook.com/aproveitandoaterceiraidade

A vida não depende dos poucos ou tantos anos que a
gente tem.

A vida não depende de quantos aniversários
comemoramos ou de quantas vezes dissemos

Não é mensurada pelo tempo que gastamos com a
cabeça quente, ou pelas horas desperdiçadas nas
chances que jogamos fora.

"eu te amo";
De quantos vezes vimos o dia terminar e nascer novamente,
ou de quantas festas de varar a madrugada nós vimos
acontecer.

A vida não é só estar no limite de uma crise existencial ou de
d u v i d a r q u e a s c o i s a s p o d e m m u d a r.
Porque elas podem mudar, mas levam um tempo que não é
nosso, em uma ordem que também pode não ser de
acordo com o que a gente planeja.

Ela começa quando a gente perde o medo de se deixar
sentir e levar pelas sensações mais simples que podemos
sentir;

Apesar de tudo isso, não é só acreditar em tudo
cegamente, sem se perguntar pelo menos uma vez se...

Ela começa quando o medo acaba para nos deixar mais
humanos.

...Se amamos de verdade.
...Se perdoamos de coração.
...Se sorrimos com sinceridade.

E muito mais vivos.
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Quatro em cada cinco infartos em homens
podem ser evitados.
Fonte: www.vivernaboa.com.br

Estilo de vida saudável é a chave para proteger o coração.
Um estilo de vida saudável, como alimentação adequada,
controle do peso e prática de exercícios físicos, são fatores
reconhecidos por ajudar a proteger o coração. Agora, um
novo estudo dá uma dimensão sobre o impacto desses
hábitos sobre a saúde: de acordo com a pesquisa, eles
podem prevenir cerca de quatro em cada cinco ataques
cardíacos em homens.
O trabalho, feito na Suécia,
analisou dados recolhidos
durante onze anos de 20 000
homens saudáveis entre 45 e 79
anos de idade. Os pesquisadores
consideraram que um estilo de
vida de baixo risco para a saúde
cardíaca inclui cinco fatores:

adotar uma alimentação saudável, consumir de álcool
moderadamente, não fumar, ser sicamente ativo e não ter
excesso de gordura abdominal.
O estudo concluiu que apresentar esses cinco fatores de
proteção à saúde cardíaca, em comparação não
apresentar nenhum deles, pode evitar 86% dos infartos
entre homens dessa faixa etária ao longo de onze anos.
A pesquisa ainda descobriu que, individualmente, os
hábitos também ajudam a reduzir o risco de ataque
cardíaco. Deixar de fumar, por exemplo, diminui essas
chances em 36%, enquanto diminuir a taxa de gordura
abdominal evita 12% dos infartos. Além disso, consumir
frutas, legumes e gordura pode reduzir em até 18% a
probabilidade de um ataque cardíaco.
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preves.es.gov.br

A equipe PREVES está à
disposição para esclarecer.
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3322.9288

facebook.com/PrevesES
contato@preves.es.gov.br

