
 

 

 

 

Vamos buscar juntos uma vida mais saudável e evolução contínua? 
Vamos planejar o emagrecimento bem-sucedido? 

Há muitas razões para as pessoas perderem peso: para ser mais 
saudável, para ter mais energia ou ainda para se sentir melhor. 

Não importa qual seja a razão, a perda e o controle do peso 
dependem de metas e expectativas conscientes. 

Qual o segredo? Defina uma meta e um plano para alcançá-la. 

Não há novidade: a base de um programa de emagrecimento bem-
sucedido é e continuará sendo a combinação de uma dieta saudável e 
exercício físico. 

Simplesmente reduzir a ingestão de alimentos para perder peso 
pode levar a um declínio de massa muscular e da densidade óssea. Ou 
seja, mesmo que você reduza peso, o seu metabolismo basal será 
reduzido, tornando o corpo mais propenso a ganhar gordura.  

Se o contrário acontecer e você ganhar mais músculo poderá 
ajudar a prevenir o "rebote" e ganho de peso.  

Nesse programa vamos acompanhar o seu progresso através do 
monitoramento de peso, músculo esquelético, gordura corporal, IMC e 
taxa de metabolismo basal, que ajudará a alcançar os seus objetivos. 
 

  



 

Regras:  

 
Quem pode participar? 

• Todos os colaboradores lotados na área de Recursos Humanos (CRP ou 
Unidades); 

• Mulheres grávidas só poderão participar com autorização médica, pois a 
aferição será feita com aparelho bioimpedância. 

 

Como posso me inscrever? 

• Acesse www.culturaredeimpar.com.br/saudeimpar e preencha o 
formulário; 

• A sua inscrição será efetivada com o pagamento da taxa de 
participação na data da 1ª pesagem; 

• Caso o participante desista, o valor da taxa de participação não será 
estornado; 

• Após o recolhimento o valor total arrecadado será depositado em uma 
conta-poupança (a confirmar). 

 

Como será realizada a aferição? 

• Aferição será feita através de um aparelho de bioimpedância; 
o 1ª quinzena de novembro/2017 = aferição inicial; 
o 1ª quinzena de fevereiro/2018 = aferição final; 

• As aferições intermediárias as estas datas servirão apenas para 
acompanhamento e auxílio para o colaborador. Não interferirá no 
resultado da campanha; 

• As demais aferições serão feitas, de forma quinzenal, sempre às 
segundas-feiras; 

• Caso o colaborador não consiga comparecer a última aferição será 
considerada, para o resultado, a última aferição realizada; 

• Caso o colaborador não esteja em sua unidade, o colaborador deve 
informar a equipe responsável antecipadamente para que possa aferir 
em outra unidade. 

 

http://www.culturaredeimpar.com.br/saudeimpar


 

Como será aferido o resultado? 

 

 

Pré-requisitos da bioimpedância:  

• Evitar exercício físico nas 24h que antecedem o teste; 
• Não estar no período menstrual; 
• Estar em jejum ou pelo menos 4h sem comer e ingerir líquido; 
• Não ingerir diuréticos, chá ou café, os produtos com cafeína – ATENÇÃO 

AOS REFRIGERANTES; 
• Não ingerir bebida alcoólica 48h antes do teste; 
• Estar de bexiga vazia; 
• Na data da realização do teste: 

o utilize roupas leves; 
o retire todos os metais (relógio, pulseiras, anéis, brincos, etc.). 

 

IMPORTANTE 

• Consulte um médico regularmente de modo especial antes de iniciar 
qualquer atividade física ou programa de redução alimentar; 

• Realize os exames solicitados por seu médico, ele tem acesso ao seu 
histórico de saúde e poderá auxiliá-lo na prevenção de qualquer 
intercorrência; 

• Este programa não isenta qualquer avaliação médica e tem por objetivo 
apenas motivar os colaboradores à pratica de hábitos saudáveis para o 
dia a dia. 
 

Participe e boa sorte! 

 


