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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS GERAL E ESPECIFICOS 

REFERÊNCIAS

Em sua opinião, o que é mais importante para se

ter uma boa saúde? Com o aumento das doenças

você pode acabar não tendo a saúde que deseja.

Hoje, mais de 30% da população sofre de dores

crônicas; você sabe como não ser afetado por essas

doenças? De acordo com a medicina

antienvelhecimento, é fruto de uma atitude preventiva

e intervencionista.

Os maiores culpados pelo envelhecimento

(principalmente o precoce) são os maus hábitos,

aqueles que cometemos nos dia-a-dia: estresse,

poucas horas de sono, falta de hidratação,

sedentarismo e alimentação desiquilibrada são

apenas alguns hábitos de vida prejudiciais à saúde.

https://www.vidanatural.org.br/preparo-para-longevidade-

saudavel/#:~:text=Entre%20as%20doen%C3%A7as%20cr%C3%B4nicas%20mais,sa%C3%

BAde%20em%20uma%20mesma%20pessoa

https://www.tuasaude.com/alimentacao-e-saude/

https://www.itamed.com.br/saiba-a-importancia-da-atividade-fisica-na-qualidade-de-vida/

https://www.corpoacao.com.br/blog/a-importancia-da-atividade-fisica-para-a-saude-e-melhora-

da-qualidade-de-vida/

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0%2C5&q=longevidade+saud%C3%A1vel&oq=longevidade+sau#d=gs_qabs&u=
%23p%3DfFhvpWOSPHUJ

A análise do gráfico abaixo é até bem simples,

pois, para ter uma longevidade saudável é só manter

uma boa alimentação, praticar exercícios, ter um

sono de ótima qualidade e por último, mas não

menos importante, manter-se hidratado.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa exploratória no

Google acadêmico, além de buscarmos

informações com especialistas no assunto, bem

como profissionais da área da saúde. A partir das

informações coletadas, foi gravado um vídeo, com

o intuito de alertar a população sobre os hábitos

necessários para alcançar uma qualidade de vida

melhor.

CONCLUSÃO

A B

Apoio:

GERAL: Discutir os fatores que influenciam na qua-

lidade de vida e, consequentemente, ajudando a evi-

tar doenças.

ESPECÍFICOS:

- Estudar a ciência da longevidade;

- Incentivar as pessoas a terem hábitos saudáveis;

- Procurar soluções e meios para se ter uma longevi-

dade saudável.

Para evitar problemas de sono, doenças, é necessário

que se faça uma boa alimentação, que seja equilibrada,

rica em minerais e vitaminas, e que venha acompanha-

da de exercícios físicos, o que trará uma qualidade de vi-

da melhor. O controle de peso também pode ajudar no

rendimento do dia a dia, aumentando a concentração e

o fortalecimento imunológico.
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