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 O Carnaval chegou e, antes de 
sair de casa para curtir a folia, 
é importante ter cuidado com 
a saúde . Embora os cuidados 
devam ocorrer durante todo o 
ano, é neste período que eles 
precisam ser intensificados. 
Para curtir todos os dias,  é 
preciso estar atendo à saúde. 
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Dicas Preventivas

Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente - QSSMA

Anos

Hidrate-se: É verão, calor, sol! Por isso, não devemos 
esquecer de ingerir líquidos, principalmente água.

Alimentação saudável: Escolha alimentos leves e naturais 
e evite industrializados, ricos em gordura.

Proteja sua pele. Use protetor solar: Independente onde 
você vai curtir o carnaval, o protetor solar deve ser seu 
melhor amigo. Além disso, evite a exposição ao sol nos 
horários entre 10h e 16h.

Use roupas leves e sapatos confortáveis: Prefira roupas 
claras de tecidos leves e utilize chapéus ou bonés para se 
proteger do sol e para enfrentar a maratona de folia é o 
tênis, pois protege os pés e amortece o impacto.

Proteja sua boca: Trocamos muitos vírus e bactérias 
quando beijamos alguém. Portanto, é preciso cautela para 
prevenir várias doenças, principalmente a “mononucleose”, 
conhecida como a doença do beijo.

Ÿ Não leve objetos de valor;
Ÿ Analise seu trajeto antes de 

sair de casa;
Ÿ Fique perto de locais com 

policiamento;
Ÿ Coloque pulseiras com nome, 

telefone e endereço nas 
crianças;

Ÿ Não aceite bebidas de 
desconhecidos;

Ÿ Denuncie qualquer tipo de 
violência: ligue 100 ou 180. 

CARNAVAL 2020 Use camisinha: Lembre-se: a 
camisinha é o único método 
eficaz para prevenir todas as 
infecções sexualmente 
transmissíveis, além de uma 
gravidez indesejada.

Direção segura: Se beber, não 
dirija!

Beba com moderação: O 
consumo exagerado de bebida 
alcóolica pode gerar situações 
indesejadas que podem acabar 
com a festa, como brigas e 
discussões. 

Descanse: O corpo precisa de 
descanso no meio da folia! 

Não é não! Respeito é bom e 
todo mundo gosta! Não “force” 
nada e respeite a vontade do(a) 
outro(a). Então, vamos curtir o 
carnaval com amor, gentileza e 
alegria.
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 Rotina de festas no Carnaval exige 
cuidados com a saúde

Com medidas preventivas, a festa segue com muita diversão 
e sem problemas. 

Agora que você sabe tudo 
sobre como cuidar do seu 

corpo, veja as dicas que 
separamos para você cair na 
folia também em segurança. 

#vamoscombinar


