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CARTILHA DE QUALIDADE DE VIDA

APRESENTAÇÃO
Esta Cartilha de Qualidade de Vida é destinada a você, servidor, que tem papel
importante no desenvolvimento de educação de qualidade, bem como, tem também,
uma relação de suma importância com o Estado e com sua missão.
A iniciativa para a elaboração da cartilha busca alcançar o grande anseio do ser humano
na construção do seu bem estar biopsicossocial, por intermédio de ações promotoras de
saúde no contexto laboral. Uma cartilha com informações importantes sobre qualidade
de vida no trabalho, fatores que influenciam na saúde e dicas para prevenir a saúde do
trabalhador.
A proposta básica da Qualidade de Vida no Trabalho - QVT é desenvolver um ambiente
de trabalho que seja bom tanto para os trabalhadores como também seja propícia para
que a Educação atinja os seus resultados.

Esperamos com esta publicação, ampliar as fontes de conhecimento, estimulando este
necessário debate por uma prevenção cada vez mais eficaz contra os males que
acometem os nossos trabalhadores.
Seja bem-vindo a uma leitura cheia de dicas e informações!

MUDE SEUS HÁBITOS E VIVA MELHOR...

Dez passos para uma melhor Qualidade de Vida:
1. Saúde Mental
2. Dieta Saudável
3. Atividade Física
4. Dormir Bem
5. Saúde para o Coração
6. Controle da Diabete
7. Cuidando de sua Voz
8. Eliminando os Vícios
9. Ética no Trabalho
10. Relações Interpessoais

1. SAÚDE MENTAL
Promover e prevenir a saúde é possível quando evitamos emoções desagradáveis como
medo, inveja, raiva, frustração, pessimismo, tristeza, impaciência, desesperança, entre
outros, e passamos a focar nas emoções prazerosas. As boas constituem um escudo
protetor contra os desequilíbrios mentais e emocionais.

A saúde mental (ou sanidade mental) é um termo usado para descrever um nível de
qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de uma doença mental.

Previna-se
- Seja otimista: Quando alguma coisa sair errado, pense nas possíveis soluções, procure
se animar e tente novamente, com o cuidado e as precauções necessárias. Pense no que
você tem de bom, quando as coisas saem bem.
- Fortaleça sua autoestima: Desenvolva o hábito, a cada dia, de nutrir mais segurança
ao que você faz. Observe seus pontos fortes, e pense em suas conquistas. Procure
realizar coisas úteis, nas quais possa usar sua capacidade e dons.
- Procure apoio: É importante o tratamento amável e cortês, como também demonstrar
cooperação e respeito para com todos. Evite ficar sozinho, ver televisão em excesso. Em
vez de fazer isso, procure sair e usar seu tempo para conversar com outras pessoas.
- Mantenha-se ativo: Os planos mais eficazes contra a depressão quase sempre incluem
programas com atividades. Se o seu trabalho é sedentário, pratique esportes ou realize
exercícios físicos.
- Enfrente a culpa: Se magoou uma pessoa, peça perdão com sinceridade e humildade.
- 15 minutos diários de sol nos horários permitidos, sem uso do protetor: O sol é
importante para ativar a vitamina D, que ajuda nosso corpo na absorção do cálcio e
melhora a assimilação de neurotransmissores para evitar depressão. Tome sol antes das
10 horas e depois das 16 horas. Use o protetor solar diariamente.

2. DIETA SAUDÁVEL
Queremos que essa cartilha ajude você, servidor, a ter um comportamento alimentar e
um estilo de vida mais saudável.

O que comemos?
O consumo diário de alimentos como cereais integrais, feijões, frutas, verduras,
legumes, leite e derivados, carnes magras, aves ou peixes, está associado a uma redução
das doenças crônicas: diabete, pressão alta, colesterol e triglicerídeos altos, obesidade,
doenças do coração, alguns tipos de câncer entre outras.

CUIDADO...
• Alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados; preﬁra
grelhados ou cozidos.

alimentos assados,

• Evitar refrigerantes e sucos industrializados, balas, bombons, biscoitos doces e
recheados, salgadinhos e outras guloseimas no dia a dia.
• Evitar adoçar sucos de frutas naturais, chás, leites.
• Diminuir a quantidade de sal na comida.

Isso faz bem!
• A redução do sal contribui para a saúde e controle da pressão arterial. Substitua o sal
por ervas e temperos como: alecrim, orégano, salsinha, cebolinha, cebola, alho, limão.
• A utilização do arroz integral aumenta a quantidade de ﬁbras da alimentação, sendo
recomendável para todos, em especial para diabéticos e pessoas com colesterol e
triglicerídeos altos;
• Para enriquecer o arroz com vitaminas e minerais, acrescentar nos últimos 10 minutos
do cozimento do arroz: vagem, brócolis ou espinafre picadinhos; beterraba, abóbora,
cenoura ou abobrinha ralada, entre outros conforme a preferência da família;

3. ATIVIDADE FÍSICA
O corpo precisa se exercitar. Ossos e músculos devem se movimentar para serem
regenerados e manter o bom estado. Faça programa regular de exercício físico, com
algum esporte ou outra atividade. Se não puder fazer exercício que exija muita energia,
procure caminhar.
O que é Ginástica Laboral e quais os seus benefícios?
Trata-se de um conjunto de práticas elaboradas a partir da atividade profissional
exercida com sessões de exercícios físicos educativos de alongamento, respiração,

reeducação postural, controle corporal, percepção corporal, fortalecimento das
estruturas não trabalhadas e compensação dos grupos musculares envolvidos nas tarefas
operacionais.
Benefícios da prática
. Prevenir as DORT;
. Irrigar/estimular o sangue;
. Sair de uma posição estática;
. Promover o bem estar geral;
. Diminuir o stress ocupacional;
. Melhorar a coordenação motora e a
flexibilidade músculo – articular.

Como devem ser
. Lentos;
. Até o limite máximo;
. Contagem = 5 a 10;
Repetir 10 vezes;
. Antes, durante e ao final do expediente

A LER e DORT são as siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios OsteoMusculares Relacionados ao Trabalho, sendo doenças caracterizadas pelo desgaste de
estruturas do sistema músculo-esquelético que atingem várias categorias profissionais.
Tratamento e Prevenção da LER e DORT

O tratamento da LER – DORT deve buscar uma abordagem integrada, ao invés de tratar
somente o sintoma:
- Medidas ergonômicas: Visam à melhoria e adaptação do espaço físico e dinâmico de
trabalho para a prevenção da LER – DORT. As pausas programadas podem ser
consideradas atitudes ergonômicas benéficas.
- Exercícios físicos: alongamentos, lian gong, yoga, entre outros.
- Fisioterapia: É muitas vezes empregada na redução da dor e na recuperação da função
e dos movimentos do membro afetado pela LER – DORT.
- Medicamentos: antiinflamatórios e analgésicos são utilizados para o alívio da dor
aguda e crônica, porém com cautela e recomendação médica.

A Prevenção:
- Faça pausas de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, evitando ultrapassar 6 horas
de trabalho diário de digitação.
- Diante dos sintomas de dor ou formigamento nos membros superiores, procure um
médico.
- Procure conhecer os recursos de conforto do seu posto de trabalho.
- Procure adotar as posturas corretas.
- Levante-se de tempos em tempos, ande um pouco, espreguice-se, faça movimentos
contrários àqueles da tarefa.
Alguns exercícios que ajudam na prevenção da LER – DORT:
Abra as mãos e encoste as palmas em "posição de rezar". Com os dedos juntos flexione
os punhos e comprima uma mão contra a outra. (frente do peito).
Aperte dedo contra dedo, alongando-os um por um (polegar contra polegar, indicador
contra indicador e assim por diante). Pode ser feito com todos os dedos ao mesmo
tempo.
Cruze o dedo com dedo (gancho) e puxe alternando-os. Ex. polegar com médio, anular
com mínimo. A variedade fica por conta de cada um.
Feche bem as mãos como se estivesse segurando algo com força. Em seguida estique
bem os dedos.
Abra os dedos afastando-os o máximo possível. Feche os dedos apertando-os com a
mão esticada.
Faça "ondas" com a mão e os dedos. Como se a mão estivesse serpenteando no ar.
Balance as mãos.
Gire os punhos em círculo, com as mãos soltas, no sentido horário e anti-horário.

4. DORMIR BEM
Durma pelo menos seis a oito horas diariamente.
Com dificuldade para dormir, estabeleça uma rotina antes de deitar:
banho noturno, leitura e cama confortável, não exagere em cafés, chás e refrigerantes,
pratique atividade física preferencialmente durante o dia, opte por atividades relaxantes
à noite, evite alimentação abundante antes de dormir, desligue a televisão ou a música,
pois qualquer barulho noturno mantém o subconsciente atento.
Organize-se para ir mais cedo para a cama, não fragmente seu sono, procure deitar e
acordar sempre no mesmo horário, inclusive aos fins de semana.
Ter uma boa noite de sono depende também da posição que você dorme e do travesseiro
e colchão que usa.

5. SAÚDE PARA O SEU CORAÇÃO

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em nosso país. Há nítida
correlação entre o ganho ponderal e o excesso de peso com risco de doenças
cardiovasculares. O excesso de peso predisporia a essas doenças devido a
anormalidades no metabolismo dos lipídeos, glicose e pressão arterial. (SANTOS,
2002)
Uma alimentação com menos gordura, colesterol e também calorias é a primeira
atitude para ter um coração saudável.
Para pressão alta, evite: carnes secas, salgadas e defumadas, embutidos como,
salame, mortadela, presunto, salsicha, linguiça, conservas, aperitivos, alimentos que
contêm o aditivo glutamato monossódico (alguns temperos, caldos concentrados,
macarrão instantâneo, sopas de pacote) e temperos prontos à base de sal.
• Use o mínimo de sal no preparo dos alimentos, substituindo-o por temperos naturais
como salsinha, cebolinha, cebola, entre outros.

Evite o sobrepeso e obesidade

• Compreenda os motivos que levam você a comer. Anote durante uma semana tudo o
que você come e bebe, identificando como você se sentes.
• Quando for comer pense: estou com fome? Se a resposta for sim, procure fazer
escolhas saudáveis. Se a resposta for não, procure outra solução: ler um livro, caminhar,
conversar, dançar, escovar os dentes, passear, trabalhar ou fazer qualquer outra
atividade.
Pratique até conseguir perceber o que precisa fazer para mudar o seu comportamento e
seu hábito alimentar.
• Um prato saudável deve ser montado da seguinte forma: metade do prato deve ter
vegetais e legumes, a outra metade deve ter arroz com feijão e um pouco de proteína.
• Diminua as quantidades e coma saboreando cada pedaço. Lembre-se seu estômago não
tem dentes, portanto, mastigue bem antes de engolir os alimentos.
• Evite a mistura: doce + gordura (chocolates, pudins, tortas, bolos e mousses).
• Prepare os alimentos de forma diferente: por exemplo, troque as frituras por assados, a
maionese por molho de iogurte desnatado com limão e salsinha, a massa da lasanha por
fatias de berinjela ou abobrinha, e assim por diante.
• Pense em como poderá se exercitar diariamente: subir escadas, descer um ponto de
ônibus antes, ir a pé ao invés de ir de ônibus, não usar o controle remoto da TV.
• Pense: se você conseguir mudar seus hábitos e reduzir um quilo por mês, ao ﬁnal de
12 meses você poderá estar doze (12) quilos mais magro!
Seja persistente. Se houver deslizes em alguma ou em todas as refeições do dia,
não desista! Retome o controle na próxima refeição ou no outro dia. Faça isso por
você!

Evite colesterol ou triglicerídeos altos
• Evite açúcares, pães, massas, doces, refrigerantes e bebidas alcoólicas se você estiver
com triglicerídeos altos.
• Prefira leite desnatado, queijos brancos, ricota, queijo cottage.
• Retire a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes de prepará-las..
• Evite as gorduras trans; elas estão presentes nos produtos industrializados e nos
produtos de paniﬁcação como bolos com recheios, biscoitos recheados, amanteigados,
folhados, empadas, sonhos e em alguns tipos de pães.
• Consuma alimentos integrais e preﬁra as frutas, legumes e verduras.
• Leia os rótulos dos alimentos. Preﬁra os produtos com menor quantidade de
carboidratos (açúcares) e sódio (sal).

6. CONTROLE A DIABETE
• Procure ter horários certos para comer; o intervalo entre as refeições não deve ser
menor do que 2 horas e nem maior do que 4 horas.
• Os alimentos fontes de carboidratos devem ser distribuídos em quantidades
equilibradas ao longo do dia, por isso evite comer arroz, macarrão, farinha, pão e/ou
batata na mesma refeição. Se for comer algum desses alimentos juntos, reduza as
quantidades. Esses alimentos aumentam a glicemia (quantidade de açúcar no sangue)
podendo diﬁcultar o seu controle sobre o diabete.
• Evite os alimentos que contêm sacarose ou açúcar reﬁnado, cristal ou mascavo,
frutose, mel e melado. Dê preferência ao adoçante artiﬁcial.
• Escolha comer as frutas no lugar de tomar os sucos das frutas. Tome água.
• Leia os rótulos: os produtos diet ou light não podem ter sacarose (açúcar), frutose,
glicose de milho ou maltose. Preﬁra os produtos sem gordura saturada e sem gordura
trans.
ALERTA!

7.Não
Cuidando
de suaque
Voz
é só o alimento
altera a glicemia; o excesso ou a falta de atividade física,
o uso errado da medicação e o estresse podem interferir nesse controle.

Cuidando da sua voz

Seguem algumas recomendações que se deve ter com a voz:
 Evitar o uso do fumo e de álcool. O fumo e o álcool são considerados uma das
maiores causas de câncer de laringe e pulmão;
 Evitar pigarrear (“raspar a garganta”) e/ou tossir;
 Evitar imitações das vozes dos outros;
 Evitar falar durante os exercícios físicos, mantendo sempre a respiração livre;
 Use roupas leves e folgadas, o que permitem a movimentação livre do corpo.
Principalmente na região do pescoço e da cintura. Além de evitar usar saltos
altos que provocam um enrijecimento da postura corporal;
 Repousar a voz ao falar intensa e excessivamente;
 Fazer aquecimento e desaquecimento vocal antes de usar a voz excessivamente;
 Beber diariamente 08 (oito) copos de água em temperatura ambiente;
 As pessoas alérgicas devem evitar o contato com as substâncias ou situações que
desencadeiam suas crises, especificamente mofo, umidade, poeira, agasalhos de
lã, perfumes fortes, inseticidas, desinfetantes, bom-ar, tintas frescas e animais
domésticos.

8. ELIMINANDO OS VÍCIOS
Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que
com ele convivem.

Hábito ou vício?

Ganhe alguns anos de vida parando de fumar.

A comunidade médica internacional concorda que fumar já não é um hábito simples e
inocente, mas um vício perigoso, comparável com outras drogas. Apesar disso, a
maioria das pessoas ainda não reconhece que a nicotina contida nos cigarros é uma das
substâncias que maior capacidade tem de causar dependência.
Dicas para deixar de fumar:
• Prepare-se para deixar o cigarro.
• Lembre-se sempre das compensações que poderá obter deixando de fumar.
• Não se desespere, tome a decisão com calma. Até conseguir abandonar o cigarro, é
possível que você tenha algumas recaídas.
• Abstenha-se ! Qualquer inocente tragada é uma dolorosa recaída.
• Faça uma relação das atividades que lhe dão mais satisfação: exercícios, leitura,
cinema, comida, e então pense sobre quanto o cigarro atrapalha curtir livremente o que
lhe dá prazer.
• Mude alguns hábitos:
• Diminua o consumo de café, já que ele desperta a vontade de fumar, além de aumentar
os sintomas produzidos pelo abandono do cigarro.
• Mude seu cotidiano, principalmente os momentos que despertam o desejo de fumar.

• Mantenha-se atento: as recaídas se apresentam diante do menor pretexto. O período
mais crítico geralmente está nas dez primeiras semanas.
• Faça atividades que contribuam para motivá-lo a abandonar o cigarro, como a prática
de diferentes esportes.

9. RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Qualidade é resultado da satisfação no trabalho. A satisfação do servidor depende
também do bom relacionamento no trabalho, por isso adote atitudes profissionais
características de uma equipe eficiente, tais como:
Companheirismo, comprometimento, atenção, respeito, humildade, interesse, franqueza,
boa comunicação.

E a chefia??

Para a moderna gestão, a chefia desempenha um novo papel:
orientar e apoiar as iniciativas dos servidores para os trabalhos em equipe. O chefe deve
ser, acima de tudo, um amigo da equipe!
A chefia deve contribuir para que exista um bom ambiente de trabalho para todos.

AQUI, COMPARTILHAMOS IDEIAS E
CONTRIBUÍMOS PARA MUDAR E
TORNAR AS COISAS MELHORES!!!

DICAS À CHEFIA
- Encoraje as pessoas a dar ideias. Para isso:
- Escute, motive, valorize, reconheça o desempenho do profissional, facilite e aplique as
ideias da sua equipe;

- Crie um ambiente participativo onde todos aplicam melhorias no trabalho;
- Desenvolva um ambiente de constante aprimoramento;
- Habitue-se a avaliar em conjunto as idéias não eficazes para que haja entendimento e
não frustração e desestímulo;
- Reúna sua equipe periodicamente e estimule o desenvolvimento de novas ideias.

10. ÉTICA NO TRABALHO

O que é?
A ética profissional é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente
de trabalho, sendo de fundamental importância para o bom funcionamento das
atividades educacionais e das relações de trabalho entre os servidores.
Vantagens da ética aplicada ao ambiente de trabalho:
- Maior nível de produtividade na Educação;
- Favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e
agradável;
- Aumento no índice de confiança entre os servidores.
Exemplos de atitudes éticas num ambiente de trabalho:
- Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos colegas de trabalho;
- Busca de crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho;
- Manter o bom humor;
- Realização, em ambiente de trabalho, apenas de tarefas relacionadas ao trabalho;
- Respeito às regras e normas da Secretaria;

- Dê crédito a quem merece. Não aceite elogios pelo trabalho de outra pessoa. Cedo ou
tarde, será reconhecido o autor da idéia e você ficará com fama de mau-caráter;
- Pontualidade vale ouro. Se você sempre se atrasar, será considerado indigno de
confiança e pode perder boas oportunidades de valorização;
- Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar um subordinado pelas costas. Se tiver de
corrigir ou repreender alguém, faça-o em particular, “cara a cara”;
- Respeite a privacidade do colega. É proibido mexer na mesa, nos pertences e
documentos de trabalho dos colegas. Também devolva tudo o que pedir emprestado
rapidamente e agradeça a gentileza com um bilhete.
Resumindo: A Ética é um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que
guiam as ações de um grupo em particular.

Assédio moral:

Assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício
de suas funções.
O que NÃO É Assédio Moral:
Discussões, impulsos, agressões verbais seguidas por pedido de desculpa, não
caracterizam o fenômeno, mas sim a sua repetição, permanência e desestabilização da
estrutura psicológica do indivíduo.

Regras de boa convivência
- Seja alegre e comunicativo. Um “bom dia”, um “alô” custam pouco e rendem muito;
- Seja simples e modesto. Se você possui qualidades “notáveis”, cedo ou tarde os outros
notarão isso, como também descobrirão suas imperfeições;
- Não economize sorriso: de todas as moedas circulantes no comércio da vida, o sorriso
é a que compra maior porção de alegria pelo menor preço;
- Por falar nisso, não compre briga porque sai caro;
- Interesse-se pelos outros. Só assim os outros acharão você interessante;
- Seja um bom conversador deixando que os outros falem mais;
- Seja otimista. Quem vê tudo na existência pelo lado sombrio do derrotismo raramente
cruza com amigos na rua porque a maioria deles dobra a esquina para escapar do
encontro;
- Faça aos outros, em lugar de críticas, quantos elogios puder fazer honestamente. As
pessoas de um modo geral adoram ouvi-los e quando os recusam talvez no fundo
esperem ser elogiados por isso;
- Com os inimigos, declarados ou gratuitos, mantenha a sobriedade do cavalheirismo.
Não fale mal por trás nem perca uma oportunidade de reconciliação, dando o primeiro
passo, pois nada lhe garante que no dia seguinte um deles não seja a única pessoa capaz
de “salvar a sua vida”;
- Compreenda que as pessoas que pensam diferente estão sinceramente convencidas de
que o errado é você.
Extraído do livro de Sonia Jordão: A Arte de Liderar – Vivenciando Mudanças num
Mundo Globalizado

Fontes Consultadas:
Ministério da Saúde. Análise da estratégia global da OMS para alimentação saudável,
atividade física e saúde: documento realizado pelo grupo técnico assessor instituído pela
Portaria do Ministério da Saúde nº 596, de 8 de abril de 2004. Brasília, 2004a.
LER/DORT. Protocolo de atenção integral à saúde do trabalhador. Ministério da Saúde.
2006.
http://www.bancodesaude.com.br/ler-dort/ler-dort
COSTA, Wellington Soares da. Resgate da humanização no ambiente de trabalho.
Cadernos de Pesquisa em Administração, São Paulo, vol.09, nº 02, abril/junho 2002.
DAVIS, Keith e NEWSTROM, John W. Comportamento humano no trabalho: uma
abordagem organizacional. São Paulo: Pioneira TL, 1992.
VASCONCELOS, Anselmo Ferreira. Qualidade de vida no trabalho: origem, evolução
e perspectivas. Cadernos de Pesquisas em Administração, São Paulo, vol. 08, nº 1
jan/mar 2001.
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria geral da administração: da escola
cientifica à competitividade na economia globalizada. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.
XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006.
III Diretrizes Brasileiras Sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose
do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras
Cardiol 2001;77 (supl III):1-48.
Abordagem e tratamento do fumante" - INCA - Ministério da Saúde - 2001.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_mental.

Contatos:
SUBCHEFIA DE QUALIDADE DE VIDA E ATENÇÃO À SAÚDE DO
SERVIDOR – SUBQVS
82-33151253
qualidadedevida@educ.al.gov.br

