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Apresentação
Não tem nada melhor do que ter saúde para estudar, praticar esportes 
e se divertir. É por isso que a Turma do Plenarinho está sempre tocando 
nesse assunto.

Nesta cartilha, você encontra um pouco de tudo que já falamos sobre 
esse tema no nosso portal. Reservamos também um espaço para você 
registrar suas condições de saúde e refletir sobre os seus hábitos. 
Afinal, o que fazemos em nosso dia a dia tem impacto direto em nosso 
bem-estar!
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O que é saúde?
Saúde é o mais completo estado de bem-estar 
físico, mental e social, e não a simples ausência 
de doença, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Isso quer dizer que uma pessoa 
saudável não é aquela que não está doente, 
mas a que tem o corpo e a mente funcionando 
em harmonia, desempenhando os papéis que 
cabem a cada um, com disposição e vitalidade.

Criança saudável
Para ter uma saúde de ferro, é fundamental uma boa alimentação, 
um sono reparador, bons hábitos de higiene e atividade física diária. 
Mas não é só isso. Também é preciso ter acompanhamento médico, 
afirmam os especialistas da OMS.

E quantas vezes a criança deve ir ao(à) pediatra? 
Depende da idade e das condições 

de saúde. Uma consulta por ano é 
suficiente para acompanhar crianças 
saudáveis a partir dos 7 anos, por 
exemplo. Crianças mais jovens ou com 
alguma enfermidade devem ser vistas 
por um(a) médico(a) mais vezes.
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Cuide bem dos seus dentes
Ter um sorriso bonito e hálito fresquinho já seriam bons motivos para 
cuidar bem dos dentes, né? Mas saiba que a higiene bucal é super 
importante para o bem-estar geral!

Os cuidados diários preventivos – escovação após as refeições e o uso 
correto do fio dental – ajudam a evitar que os problemas dentários 
se tornem mais graves. Além disso, a prevenção é a maneira mais 
econômica, menos dolorida e menos preocupante de se cuidar da 
saúde bucal! 

Para quem está com a higiene dos dentes em 
dia, a recomendação é visitar o(a) dentista 
a cada seis meses para avaliação das 

condições da boca e uma limpeza mais 
profunda.

Ah, e não é porque o dente de leite vai 
ser substituído por um permanente que 
ele não precisa de cuidados. Os 20 dentes 
que aparecem dos seis meses aos três 

anos preservam o espaço na boca para 
os dentes permanentes e contribuem para 

o desenvolvimento dos ossos da face. E se 
tiverem cárie, podem provocar muitas dores. 
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Aprenda com quem sabe - entrevista com a dentista 
 Heliana Mestrinho
Heliana Dantas Mestrinho é odontopediatra e professora da 
Universidade de Brasília (UnB). Confira as dicas que ela deu em 
entrevista ao Plenarinho!

 
P: De quanto em quanto tempo a 
criança deve ir ao(à) dentista?

H: O período de retorno é determinado 
pela atividade (quantidade e situação) 
das cáries que a criança tem. Quanto 
maior esse número, mais vezes ela 
terá de retornar. Há crianças que 
têm retorno mensal, até que sua 
situação esteja controlada. De 
maneira geral, para os pacientes 
com boas condições de saúde, o 
retorno deve se dar a cada seis meses.

 
P: Quais são os principais problemas que aparecem na infância?

H: As principais doenças bucais na infância são cárie e gengivite 
(gengiva inflamada por má escovação).
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P: Qual é a forma correta para escovar os dentes?

H: Deve-se cuidar para que todas as superfícies dos dentes sejam 
limpas a cada escovação, principalmente nas regiões entre o dente 
e a gengiva.

 
P: Qual é o melhor modelo de escova? E quais são as cerdas adequadas?

H: A escova mais adequada para as crianças é a que tem cabeça 
pequena e cerdas macias.

 
P: Por que os cremes dentais para crianças pequenas não têm flúor?

H: Deve-se ter cuidado com a ingestão de dentifrícios com flúor 
durante a fase de mineralização dentária, que ocorre principalmente 
do nascimento aos 6 anos de idade. Se ingeridas por longos períodos 
na infância, as pastas com flúor podem provocar uma alteração 
no esmalte dentário – chamada de fluorose. A fluorose tem sido 
diagnosticada com frequência e se caracteriza pela presença de 
esmalte dentário com manchas esbranquiçadas que afetam a 
estética dentária. 
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Quer ter dentes saudáveis? Fique de olho nas dicas!
- Escove os dentes após as refeições e sempre que beber refrigerante 

ou comer doce, pão, bolo ou biscoito. Lembre-se: as bactérias que 
causam cáries adoram esses alimentos!

- Escolha uma escova com tamanho adequado para a sua boca e com 
cerdas macias, para limpar sem machucar.

- A língua está em contato constante 
com os dentes e, por isso, precisa ser 
escovada também! 

- Use um creme dental com a 
quantidade de flúor recomendada por 
seu(sua) dentista. 

- Use fio ou fita dental diariamente. 
Enxaguante bucal, só se o(a) 
dentista recomendar.
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Alimentação é saúde!
Comer bem é bom demais! Mas a alimentação é bem mais do que 
uma fonte de prazer. Os alimentos são o combustível do nosso 
corpo. Sem comida de qualidade, rica em nutrientes e vitaminas, 
nada funciona direito: não há disposição para estudar nem brincar. 
O raciocínio fica prejudicado, o crescimento comprometido e as 
doenças encontram espaço para chegar com tudo.

Para evitar problemas, busque uma dieta 
equilibrada, rica em frutas e verduras. 

Também pegue leve com doces, 
frituras e produtos ultraprocessados 
ou com muito sódio. Não é preciso 
cortá-los de vez, mas comer com 
consciência, sem exageros.
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Cuidado com as guloseimas!
Bala, chocolate, sorvete, refrigerante, pizza, salgadinho, sanduíche... 
quem não curte essas gostosuras? Todo mundo, principalmente 
as crianças. Mas é preciso ficar ligado: os números da obesidade 
infantil no Brasil são alarmantes.

Segundo dados obtidos em 2019 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
entre as crianças acompanhadas na Atenção Primária à Saúde do 
SUS, 14,8% dos menores de 5 anos e 28,1% das crianças entre 5 e 9 
anos tinham excesso de peso. Ainda em 2019, 5% das crianças com 
idade entre 5 e 10 anos foram classificadas com obesidade grave.

E sabe o que é mais preocupante? É 
que essas crianças podem desenvolver 
muito cedo problemas graves de saúde, 
como diabetes do tipo 2, doenças 
cardiovasculares e hipertensão.
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10 passos para uma alimentação adequada e saudável
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério 
da Saúde, para comer melhor, é preciso:

1. Dar preferência a alimentos in natura ou minimamente processados;

2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades;

3. Limitar o consumo de alimentos processados;

4. Evitar o consumo de alimentos 
ultraprocessados;

5. Comer com regularidade 
e atenção, em ambientes 
apropriados e, sempre que 
possível, com companhia;

6. Fazer compras em locais 
que ofereçam variedades 
de alimentos in natura ou 
minimamente processados;

7. Desenvolver, exercitar e partilhar 
habilidades culinárias;

8. Planejar-se para dar à alimentação 
o tempo que ela merece;
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9. Quando fora de casa, preferir locais que servem refeições feitas 
na hora;

10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre 
alimentação veiculadas em propagandas.

In natura? Ultraprocessados?

Estranhou esses termos? Eles fazem parte da classificação Nova, usada 
no Guia Alimentar, que descreve os alimentos de acordo com o grau 
de processamento:

- Alimentos in natura ou minimamente processados: são 
obtidos diretamente de plantas ou animais e podem passar por 
um processamento industrial mínimo, como a pasteurização, a 
refrigeração, a moagem ou o embalamento, por exemplo. É o caso 
dos grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, 
castanhas, leite, ovos e carnes;

- Ingredientes culinários processados: substâncias extraídas 
diretamente da natureza ou de alimentos in natura e que passam 
por processos como refinamento, prensagem ou trituração para que 
possam ser usados em outros preparos. É o caso do sal, do açúcar e 
dos óleos vegetais;
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- Alimentos processados: são feitos a partir de alimentos in natura 
com a adição de ingredientes culinários processados, a fim de se obter 
um terceiro produto. É o caso dos queijos (leite + sal + coalho), das 
frutas em calda (fruta + açúcar) e dos pães (farinha + sal + fermento);

- Alimentos ultraprocessados: são alimentos que, além de 
processados, sofrem adição de corantes, conservantes e outros 

aditivos sintetizados industrialmente. 
É o caso das refeições prontas 

congeladas, dos refrigerantes e dos 
salgadinhos de pacote.
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Quando a comida vira problema
Passar da conta em uma refeição deliciosa ou comer pouco num dia de 
desânimo são comportamentos perfeitamente normais. O problema é 
quando repetidamente comemos de forma exagerada para evitar lidar 
com sentimentos difíceis, como raiva, tristeza, rejeição, inadequação. 

Ou, ainda, quando evitamos comer ou provocamos vômito após as 
refeições em busca de um padrão de magreza como o que vimos nas 
redes sociais.

Se o ato de se alimentar causa medo, ansiedade, culpa, é importante 
procurar ajuda médica. O tratamento para transtornos alimentares é 
feito por uma equipe multidisciplinar especializada, composta 
por psiquiatra, terapeuta, nutricionista, 
assistente social, enfermeiro e psicólogo, 
sendo possível o envolvimento de  
outros profissionais. 

Tão importante quanto o 
que você põe no prato é 
como você se sente diante 
dele. Converse com uma 
pessoa adulta se perceber 
sentimentos ruins na sua 
relação com a comida. 
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Anotações
Como está a sua alimentação? O que precisa melhorar? Uma boa dica 
é fazer um diário alimentar. Durante 7 dias, anote tudo que comer, 
inclusive a quantidade, tanto nas refeições quanto nos lanchinhos. Você 
vai ter uma visão geral do que há de menos e de mais no seu prato e, 
assim, vai poder fazer os ajustes necessários para deixá-lo mais saudável!

Dom
ingo

Segunda
Terça

Quarta
Quinta

Sexta
Sábado
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Saúde mental
Houve um tempo em que se 
acreditou que estresse, ansiedade e 
depressão eram coisas de adulto. 
Hoje já se sabe que crianças e 
jovens também estão sujeitos 
a apresentar estados mentais 
que podem adoecê-los. Se, por 
um lado, podemos pensar que 
a meninada está mais exposta 
a situações que podem gerar 
sofrimento emocional, por outro, 
estamos mais conscientes de que 
saúde mental é coisa séria e que merece 
cuidados, em qualquer idade.

Xô, estresse!
Você já deve ter visto algum adulto se queixar de estresse. Quem sabe 
você mesmo já reclamou disso. Pois saiba que não está só. Segundo 
dados de 2018 da International Stress Management Association do 
Brasil (Isma-BR, uma associação internacional que pesquisa prevenção 
e tratamento do estresse no País), cerca de 72% dos brasileiros sofrem 
desse mal.
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Mas você sabe o que é estresse? É uma reação automática do nosso 
corpo a situações desgastantes. Vem dos nossos antepassados do 
tempo das cavernas. Vira e mexe, eles topavam com feras perigosas, 
que queriam devorá-los. Diante dessa ameaça, o corpo reagia 
instantaneamente: o coração disparava para levar mais sangue 
aos músculos, a respiração acelerava para captar mais oxigênio, as 
células recebiam mais energia. Num piscar de olhos, eles entravam 
em alerta máximo, prontos para lutar ou fugir. Passado o perigo, eles 
voltavam a relaxar.

Descrito assim, o estresse não parece 
tão ruim. E não é. Em pequenas 

doses, o estresse melhora 
nosso desempenho diante dos 
desafios. O problema é quando 
ele é tão intenso e frequente 

que não conseguimos sair 
desse estado de emergência. 

Uma situação que nos deixa 
muito assustados, tristes ou 
inseguros pode nos estressar 

além da conta. Ter uma rotina 
com atividades demais também 

pode nos deixar assim, com a sensação 
de que estamos sempre correndo de 

alguma coisa. E, conforme esse estado 
persiste, nossa mente e corpo podem adoecer.
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Como se proteger do estresse infantil
Ter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e atividade física 
regular, pode ajudar a afastar o estresse. Se a rotina está muito pesada, 
se há responsabilidades ou exigências demais sobre você, converse 
sobre isso com seus responsáveis. Ter tempo para descansar, brincar 
e se divertir é fundamental para o bom desenvolvimento de crianças 
e adolescentes.

Vamos falar sobre sentimentos? 
Algumas vezes, o motivo é alguma coisa que 
aconteceu na escola ou em casa. Em outras, 
não há uma causa evidente. Mas, de 
repente, a gente se vê com aquele 
sentimento de tristeza e desânimo 
que não passa, e a vontade de ficar 
sozinho e chorar toda hora. Parece 
que tudo perde a graça.

Nessas horas, pode até bater uma 
vergonha por estar assim, mas deixe 
disso: seus sentimentos são muito 
importantes e merecem ser levados a 
sério. Fingir que eles não existem não 
vai ajudar você a se sentir melhor.
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Se você está atravessando uma fase difícil, procure alguém em quem 
confia e abra o seu coração. Uma boa ideia é conversar com uma 
pessoa mais velha, que já passou por mais coisas na vida e pode 
ajudar você a entender melhor o que está sentindo. Falar é difícil? 
Experimente escrever. 

E se precisar do apoio de um profissional especializado, tudo bem! Se 
alguém pode ajudar você a se sentir bem mais rapidamente, o melhor 
a fazer é aproveitar.

Rir faz bem ao corpo
Quem não gosta de dar boas risadas? A gente 
adora! E o nosso corpo também, sabia? Venha ver 
por que:

-  os hormônios do estresse, produzidos pelas 
glândulas suprarenais, têm sua quantidade 
reduzida; e o nível de cortisol, que aumenta 
de forma nociva durante o estresse, diminui 
significativamente.

- a defesa do nosso organismo melhora, pois 
boca e lágrimas passam a conter maior 
quantidade de imunoglobulinas, que são os 
primeiros anticorpos a entrar em combate 
contra as infecções.
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- inicialmente nossa pressão sanguínea aumenta e depois reduz 
abaixo dos níveis de repouso, proporcionando uma redução da 
tensão muscular, que percebemos com o relaxamento do corpo.

- nosso cérebro e corpo passam a produzir mais substâncias que 
ajudam a minimizar a sensação de dor, possuindo ainda um efeito 
antiinflamatório em nossas juntas e ossos.

- o ar é expelido em grande velocidade 
pelos pulmões, fazendo com que todo o 
corpo fique oxigenado. Isso nos 
ajuda a manter uma boa forma 
aeróbica e a pensar com mais 
clareza e criatividade.

Com informações da TV Cultura
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Minha rotina Coisas que eu gosto de fazer

Anotações
Escreva na coluna da esquerda quais são as atividades do seu dia a 
dia. Na da direita, liste as coisas que mais divertem e relaxam você. 
Para finalizar, veja se as coisas divertidas fazem parte da sua rotina. Se 
não fazem, é hora de fazer ajustes!
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Em dia com as vacinas
A Organização Mundial da Saúde destaca que, depois do consumo 
de água potável, a vacinação é a maior conquista da saúde pública. 
Não é à toa. Antigamente, doenças contagiosas, como o sarampo e a 
poliomielite, deixavam sequelas nas pessoas e chegavam até a matar. 
Mas, com o surgimento das vacinas, foi possível diminuir a incidência 
e até erradicar algumas delas.

E, para que essas doenças continuem sendo apenas histórias do 
passado, é preciso que toda a população mantenha as vacinas em 
dia. É por isso que toda criança nascida no Brasil tem 
a sua caderneta de vacinação. Esse documento 
serve para acompanhar o desenvolvimento 
da meninada, para 
registrar as vacinas 
já tomadas e para os 
médicos relatarem 
doenças graves 
que seus pequenos 
pacientes possam 
ter contraído. 
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Como funcionam as vacinas?
Quando nosso corpo entra em contato pela primeira vez com 
um agente nocivo (um vírus ou bactéria, por exemplo), o sistema 
imunológico começa a produzir anticorpos, isto é, proteínas que 
atuam como defensoras do organismo.

O problema é que a produção não é rápida o bastante para prevenir 
a doença, já que o sistema imunológico não conhece aquele invasor. 
Por isso, ficamos doentes.

Se aquele organismo invadir nosso corpo 
novamente, o sistema imunológico vai 
reconhecê-lo e produzir anticorpos 
em velocidade suficiente para evitar 
o novo contágio. É o que chamamos 
de imunidade.

Quando nos vacinamos, entramos 
em contato com os mesmos 
agentes causadores da doença, mas 
enfraquecidos ou mortos. Assim, 
eles não nos deixam doentes, mas 
ensinam e estimulam nosso sistema 
imunológico a produzir anticorpos que 
levam à imunidade.
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Se uma doença já foi erradicada, por que continuar tomando 
vacina?
Muita gente tem medo de vacina. Ou porque não gosta de injeções, ou 
porque acreditou em fake news que dizem que elas são desnecessárias 
e, até mesmo, perigosas. Não caia nessa! As vacinas são muito seguras. 
E, convenhamos, levar uma picadinha é muito melhor do que contrair 
uma doença grave. 

Além disso, quando deixamos de tomar vacinas, não estamos 
colocando somente a nossa vida em risco. Estamos expondo também 
quem tem baixa imunidade, como idosos, bebês e pessoas doentes. 

Por isso, plenamigo, mantenha suas vacinas em dia. As doenças só se 
mantêm erradicadas porque todos continuam se prevenindo. 

Vacinas gratuitas
Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente 
dezenas de vacinas diferentes. Crianças são os principais alvos das 
campanhas nacionais de vacinação, pois seu sistema imunológico está 
em pleno desenvolvimento. 

Mas, mesmo depois da infância, é muito importante ficar de olho no 
calendário de vacinação - algumas vacinas precisam ser tomadas de 
tempos em tempos, durante toda a nossa vida. 
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Anotações
Como está a sua caderneta de vacinação? Tudo em dia? Que tal 
perguntar para os seus responsáveis? Depois, marque com um “ok” 
nas vacinas que você já tomou. E fique de olho no que está faltando.

Vacinas Idade Doses OK

BCG (1) Ao nascer dose única

Hepatite B (2) Ao nascer dose única

Poliomielite 1,2,3 (VIP - 
inativada) 2 meses, 4 meses e 6 meses 3 doses

Poliomielite 1 e 3 (VOP - 
atenuada) 15 meses e 4 anos 2 doses de reforço

Rotavírus humano G1P1 (VRH) 
(3)

1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 
meses 2 doses

DTP+Hib+HB (Penta) 1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 
meses 3ª dose: 6 meses 3 doses

Pneumocócica 10 valente (Pncc 
10) (4)

1ª dose: 2 meses 2ª dose: 4 
meses Reforço: 12meses 2 doses

Meningocócica C (conjugada) (4) 1ª dose: 3 meses 2ª dose: 5 
meses 1º Reforço: 12 meses 2 doses

Febre Amarela (Atenuada) (5) Dose: 9 meses Reforço: 4 anos 
de idade 1 dose e reforço

Sarampo, Caxumba, Rubéola 
(SCR) (6) 12 meses

2 doses (1ª dose 
com SCR e 2ª dose 
com SCRV)
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Vacinas Idade Doses OK

Sarampo, Caxumba, Rubéola, 
Varicela (SCRV) (4) (7) 15 meses

1 dose (corresponde 
a 2ª dose da SCR e 
1ª de varicela)

Hepatite A (HA) (4) 15 meses 1 dose

Difteria, Tétano, Pertussis (DTP) Considerar doses anteriores 
(3 doses)

1º reforço: 15 meses 
2º reforço: 4 anos de 
idade

Difteria, Tétano (dT) A partir dos 7 anos
3 doses (Considerar 
doses anteriores com 
penta e DTP)

Papilomavírus humano (HPV) De 09 a 14 anos para meninas; 
de 11 a 14 anos para meninos 2 doses

Pneumocócica 23-valente (Pncc 
23) (8)

a partir de 5 anos para os 
povos indígenas 1 dose

Varicela (9) 4 anos
1 dose (corresponde 
a 2ª dose da 
varicela)

Influenza (10) 6 meses a menores de 6 anos 1 dose ou 2 doses

Para conferir a versão completa do calendário de vacinas, acesse: 
http://bit.ly/CalendVacina2020
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Cuidado com a coluna!
Qual o peso da sua mochila? Se está muito pesada, é hora de tirar dela 
os materiais desnecessários para não ter problemas no futuro.

Alguns fisioterapeutas ensinam que a proporção ideal entre o peso do 
corpo e o peso da mochila deve ser, no máximo, 10% do peso total do 
nosso corpo. Por exemplo, se você pesa 35 kg, o peso de sua mochila 
não pode passar de 3,5 kg.

Outra coisa importante é o jeito de 
carregá-la: a altura tem que estar o 
mais perto possível da altura dos 
ombros, e ela deve ser do tamanho 
das suas costas. A mochila de 
rodinha é uma opção, mas deve 
ser puxada da forma correta, que 
é ao lado do corpo – para evitar a 
rotação da coluna.

E lembre-se: a mochila nunca deve 
ser carregada em um ombro só!
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Dicas para carregar a mochila sem dor nas costas
- Alças largas para distribuir o peso nos ombros;

- Fita que liga as alças na altura do peito para evitar que a mochila 
fique balançando;

- A largura da mochila não pode exceder os limites dos seus ombros;

- A parte da mochila que fica em contato com 
as costas deve ser mais rígida para dar um 
melhor apoio;

- A altura da mochila não deve passar de 
5 cm abaixo da linha da cintura;

- Idealmente as mochilas maiores devem 
ter uma faixa abdominal de apoio para 
distribuir o peso nos quadris.

Postura ao sentar
Os fisioterapeutas também entram em sala 
de aula para ensinar os alunos a cuidar da 
postura. O jeito correto de sentar é encaixar 
o bumbum mais atrás da cadeira, onde tem 
um vão que foi feito para isso.



28

Na frente do computador
De alguns anos para cá, crianças e jovens de todo o mundo passaram 
a ficar mais tempo diante do computador para assistir às aulas e fazer 
tarefas escolares. Com isso, começaram a enfrentar problemas que os 
adultos conhecem bem - dores nas costas, no pescoço e nos braços.

Para evitá-los, é preciso adaptar o ambiente para proporcionar 
conforto e segurança para quem ainda está em crescimento. Confira 
as dicas:

- As costas devem estar apoiadas. Se a cadeira for muito profunda, 
vale usar uma almofada;

- Bumbum foi feito para sentar! É ele quem deve estar firmemente 
apoiado no assento da cadeira;

- Os joelhos devem estar suavemente dobrados num ângulo entre 90 
e 120 graus;

- Os pés devem estar firmemente apoiados no chão. Se não for 
possível, coloque uma caixa ou uma pilha de livros para servir de 
apoio para os pés;

- O monitor deve estar na altura dos olhos ou ligeiramente mais baixo;

- Os cotovelos devem estar dobrados num ângulo entre 90 e 120 graus;

- Os punhos devem estar alinhados com os antebraços.
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E o celular?
Não larga o smartphone nem para ir ao banheiro? Tome cuidado com a 
sua postura! Se você passar longos períodos com o pescoço curvado para 
baixo para olhar a telinha, pode ficar com muita dor e tensão muscular. 

E mais. Com o uso contínuo, os músculos dos braços, nuca, ombros e 
a coluna vertebral podem sofrer lesões graves. Você é jovem demais 
para ficar com um problema que vai incomodar para o resto da vida!

Cabeça pesada
A cabeça de um adulto olhando para o horizonte (ângulo de 0º) 
representa uma carga de pouco mais de 5 kg para o pescoço. Já é um 
bom peso, certo?
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Só que, quanto mais para baixo esse adulto olha, mais ele força o 
pescoço e a coluna. Em um ângulo de 15º, a carga é de cerca de 12 kg; 
a 30º, é de cerca de 18 kg; a 60º, chega a 27 kg! Imagine o estrago que 
essa postura causa!

A forma certa de usar o celular
A primeira dica, ninguém vai gostar muito, mas é importantíssima: 
passe menos tempo no celular! 

Não são só as costas e o pescoço que se prejudicam com o uso 
excessivo. A luz emitida pelos celulares também atrapalha o sono. E 
os períodos prolongados sem piscar ou mudar o foco podem causar 
irritações nos olhos e até aumentar o grau de miopia e hipermetropia!

Veja mais dicas:
- Ajeite sua postura - coluna ereta e ombros alinhados;

- Mantenha o celular na altura dos olhos para que o pescoço não 
precise se curvar tanto;

- Procure deixar o celular afastado do rosto para não cansar tanto os 
olhos;

- Faça pausas frequentes durante o dia para relaxar a musculatura e 
se alongar.
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Adoro salto alto!
Quem é fã de saltos altos defende que eles são elegantes, dão um 
visual alongado às pernas e emprestam alguns centímetros a mais a 
quem os usa. Mas será que fazem bem à saúde?

Infelizmente, não. Além de machucados e bolhas, eles podem causar 
deformações nos pés, encurtamento dos músculos das pernas e até 
dores na coluna! E são especialmente nocivos para crianças e jovens, 
que estão em pleno desenvolvimento.

“O sapato certo para a criança é o que permite que ela tenha todos os 
movimentos e a mobilidade necessária para ajudar no desenvolvimento 
muscular e no equilíbrio”, explica o ortopedista Antônio Egídio de 
Carvalho Júnior. Isso quer dizer que o sapato precisa ser confortável, 
fazendo o usuário sentir como se estivesse descalço.

O médico alerta, ainda: se quiser muito usar 
salto, é melhor optar pelos modelos tipo 
plataforma, desde que não tenham mais 
do que 4 centímetros. Se possível, não 
deve haver diferença de altura entre a 
ponta e o salto do sapato. 

Com informações da Revista Cresça, 
reportagem de Marcela Farrás



33

Anotações
Antes e depois de passar longos 
períodos na frente do computador, é 
bom se alongar! 

Mantenha cada uma das posturas a 
seguir por 10 segundos. 
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Para as próximas posturas, o ideal é ficar por 30 segundos.

Extensão dos dedos  
e punhos 

(abrir a palma da mão)

Flexão dos dedos 
(fechar a mão)

Rotação do tronco 
e do pescoço

Flexão da perna e 
extensão da coxa

Abdução e rotação 
externa da coxa 
(cruzar a perna)

Adução e flexão 
da coxa

Flexão dorsal do pé Flexão do tronco



SEMID
Secretaria de Participação, Interação e
Mídias Digitais

Secretário:
Deputado Orlando Silva
Diretor-Executivo:
Jorge Paulo de França Júnior
(61) 3216-1500
Coordenadora do Plenarinho:
Ana Cláudia Lustosa
(61) 3216-1804 / 3216-1805

Quem faz a revista Plenarinho
Revista Plenarinho
Redação:
Ana Cláudia Lustosa
Ana Marusia Lima 
Júlia Macedo
Letícia Ono
Mônica Montenegro
Projeto Gráfico e Ilustrações:
Leif Bessa
Plínio Quartim
Renato Palet
Impresso na Gráfica da Câmara

Quem dirige a Câmara
Mesa da Câmara dos Deputados – 56ª Legislatura

Presidente:
Deputado Arthur Lira 
1o Vice-Presidente:
Deputado Marcelo Ramos
2º Vice-Presidente:
Deputado André de Paula
1º Secretário:
Deputado Luciano Bivar
2a Secretária:
Deputada Marília Arraes
3a Secretária:
Deputada Rose Modesto

4a Secretária:
Deputada Rosangela Gomes
Suplentes:
Eduardo Bismarck
Gilberto Nascimento
Alexandre Leite
Cássio Andrade
Diretor-Geral:
Celso de Barros Correia Neto
Secretário-Geral da Mesa:
Ruthier de Sousa Silva

Endereço: Câmara dos Deputados
Anexo I - 16º andar - Sala 1609
CEP: 70.160-900 / Brasília - DF

plenarinho.leg.br



36


