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O cuidado com o corpo durante deve fazer parte da preparação de todo 
folião. Os vários dias de agitação devem ser curtidos, portanto, com 
moderação, sendo essenciais os cuidados corporais para evitar 
problemas de saúde, como desidratação, intoxicações alimentares, 
alergias, insolações e contaminação por doenças.

Veja, a seguir, algumas dicas para curtir o carnaval com responsabilidade 
e de maneira saudável.

Cuidados com o corpo durante o carnaval

O Carnaval acontece no verão e, por isso, durante esse período, são 
comuns as altas temperaturas. 

Ir pro bloco ou pro samba é encarar suor, bebida alcoólica e muito 
movimento, por isso é essencial beber água. Ao se hidratar 
constantemente você evita ressaca, pressão baixa e outros mal-estares 
dessa época.

- Hidratação

Além disso, o aglomerado de pessoas nesses ponto de folia favorece que o ambiente mais quente. Não podemos 
nos esquecer ainda de que, os foliões dançam bastante, e, com isso, há grande perda de suor. Também se 
observa uma grande ingestão de bebidas alcoólicas, as quais estão relacionadas com a inibição do hormônio 
antidiurético, aumentando, assim, a diurese (eliminação de urina).

Lembre-se de alimentar-se bem, entretanto, não se esqueça de 
ficar atento aos locais onde você vai comprar seus alimentos. 
Verifique sempre se o produto está com boa aparência e 
acondicionado de maneira correta. Verifique também os hábitos de 
higiene daquele que vende o produto e tenha atenção com a sua 
higiene, lembrando-se sempre de lavar as mãos antes de se 
alimentar. 

- Alimentos

Além disso, não se esqueça de dar preferência a alimentos leves, evitando frituras e alimentos 
ricos em gordura. cuidado com a intoxicação alimentar!!!

Durante o Carnaval, é comum acontecerem acidentes com garrafas de vidro 
ou objetos de metal quebrados na rua, que são fontes da bactéria do tétano. 

- Vacinas em dia

Além disso, a presença de turistas e aglomerações de pessoas facilitam a 
transmissão de doenças, como viroses e sarampo, que podem ser evitadas 
com a vacinação.

- Álcool

As bebidas alcoólicas podem desencadear diversas alterações no 
organismo, sendo fundamental a moderação.

Como todos sabemos, o consumo de álcool é comum nessas épocas 
do ano. Entretanto, é fundamental evitar excessos. 

- Protetor solar

Muitas festas acontecem durante o dia em locais abertos, sendo, portanto, 
fundamental proteger-se dos efeitos do Sol. Se você vai expor-se ao Sol, 
utilize protetor solar, bonés e chapéus. 

É fundamental também lembrar de reaplicar o protetor solar a cada duas 
horas, ou então após o tempo estabelecido pelo fabricante.

Além disso, é importante evitar passar a mão nos olhos e no rosto quando não estiverem 
limpas, pois esse ato pode promover o desenvolvimento de doenças.

Outra dica importante é ficar atento às roupas. Roupas molhadas ou úmidas não devem ser 
usadas por muito tempo, pois, com o ambiente quente, podem favorecer, por exemplo, o 
surgimento de micoses.

- Higiene

Durante o carnaval e qualquer época do ano, é fundamental cuidar da higiene. A primeira 
dica é sempre lavar as mãos. Lavar as mãos após ir ao banheiro e antes de alimentar-se, por 
exemplo, pode ajudar a evitar uma série de doenças. 

É importante frisar que a bebida diminui a capacidade da 
pessoa de reagir a diferentes estímulos e altera também a 
coordenação motora, portanto: 

Em resumo: bebidas alcoólicas devem ser ingeridas com 
moderação. 

Dentre os efeitos negativos em curto prazo do álcool, podemos citar: alteração do comportamento, conduta 
impulsiva que pode desencadear comportamentos de risco, perda de equilíbrio, redução da capacidade de reagir a 
algum estímulo, redução da coordenação motora, náuseas, vômito e dores de cabeça. Vale salientar ainda que, em 
doses muito altas, o álcool pode levar ao estado de coma.

Só beba o que você sabe de onde veio.

Beba de latas ou garrafas que você abriu e 
definitivamente evite shots de rua ou bebidas de gente 
que você não conhece, mesmo que seja o amigo do 
amigo. Também é esperto levar uma garrafinha com sua 
própria bebida – só não deixe-a sem supervisão!

SE BEBER, NÃO DIRIJA!!!
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