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4 PASSOS PARA CURTIR O
FINAL DE ANO COM SAÚDE
Ilumine o seu final de ano e as suas férias
fazendo da sua saúde (e a de sua família) uma prioridade!

GERENCIE O STRESS
Você sabia que uma das melhores maneiras de gerenciar
o stress é investindo nas relações de amizade? Amigos
verdadeiros nos dão conforto e segurança e nos colocam
no prumo ...

C O M A (TAMBÉM) D E
FORMA SAUDÁVEL
Difícil não participar de tantas comemorações nesta época.
Mas conciliar as festividades com uma alimentação saudável
não é impossível. Invista em frutas e vegetais nos intervalos
das festas: além de refrescantes, são menos calóricas e
ainda ajudam a hidratar. O seu corpo e a sua disposição
agradecem!

M A N T E N H A -S E
ATIVO
Mas atenção: não vale a correria entre uma tarefa e outra!
Reserve um tempo para realmente se exercitar (corpo e
mente) por pelo menos 2 h ½ por semana, nem que seja
uma caminhada. E isto vale para as crianças, aﬁnal, lugar de
criança é brincando (do lado de fora da casa!).
Estou
protegida!

Sou
corajosa!

Vacinado!

Sou
corajoso!

Me protegendo
cuido de quem
eu amo!

NÃO VACILE,VACINE-SE
A vacina é a melhor proteção contra as doenças
transmissíveis! Se você pensa em viajar com a família, esta
é a hora de atualizar as vacinas.
LEMBRETES IMPORTANTES
Vacina contra a Febre amarela:
Não é mais uma vacina indicada só para viajantes!
Desde 2017 a vacina contra a Febre amarela deve ser feita
por todas as pessoas que residem no Brasil.
E atenção: as praias do litoral brasileiro próximo a matas e
as regiões de ecoturismo são locais de risco para a
transmissão da doença!
O viajante internacional também deve estar atento se o país
de destino exige o “Certiﬁcado Internacional de Vacinação
contra a febre amarela”, já que nestes casos a vacina deve
ser feita com antecedência mínima de 10 dias antes
da viagem!
Vacina contra o Sarampo:
Se a sua viagem é para os Estados Unidos ou a Europa,
muita atenção com o Sarampo: esta doença tem sido
novamente responsável por surtos em vários países nos
últimos anos. E para não ter este aborrecimento é muito
simples: basta tomar a vacina tríplice viral!

Ainda tem dúvidas?
Fale conosco!
Central de Atendimento: 21 2495-1020
E-mail: atendimento@prophylaxis.com.br
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