
Imunidade Adquirida

ela ocorre após contato com um
agente invasor e é específica contra

esse agente. Um exemplo da
imunidade adquirida é a vacina.

a pessoa nasce com esse tipo de
imunidade e está sempre presente

em indivíduos saudáveis.

Imunidade Inata

Imunidade

Nós temos dois tipos de imunidade: 

PARA MANTER SUA IMUNIDADE ALTA

Há diversas receitas para aumento da imunidade na internet e várias delas com
alimentos ricos em vitaminas e minerais, mas é sempre importante buscar ajuda
de um especialista para te orientar antes de consumir algo que não conhece! 

Você com certeza já ouviu essa frase ou mesmo
já a falou! Nossa imunidade pode ser afetada e
se tornar “baixa” por diversos motivos, como
doenças crônicas (AIDS, diabetes), alimentação
inadequada, sedentarismo, por uso de alguns
medicamentos e até quando estamos muito
estressados. Nesses cenários, nosso sistema
imunológico fica sobrecarregado e acaba
ficando suscetível a doenças. 

A imunidade é um dos mecanismos utilizados pelo nosso organismo para
reagir a um agente causador de doença. Nosso sistema imunológico é
responsável por essa defesa, produzindo anticorpos que agirão contra
vírus, fungos, bactérias, parasitas e qualquer substância estranha. 

“Acho que estou com a 

imunidade baixa!”

Tenha uma alimentação rica em vitaminas, principalmente a C! Frutas e
verduras como laranja, caju, couve e acerola são uma boa pedida!

Evite o sedentarismo: atividades físicas são importantes para a produção
de diversos hormônios do organismo e ajuda muito na imunidade;

Tenha uma boa noite de sono, evitando o uso do celular e computador
antes de dormir;

Mantenha suas vacinas em dia! Vacinas são seguras e eficazes contra
diversas doenças e o Brasil tem um dos maiores programas de vacinação
do mundo!

Tome sol para ativar a vitamina D no seu corpo (preferencialmente pela
manhã ou no final da tarde);

Evite hábitos de risco, como tabagismo e consumo excessivo de álcool;

Busque práticas de saúde mental, como terapia, yoga, Mindfulness

Alimentos in natura, hábitos saudáveis e vacinação são os pontos-chave
para manter a imunidade inata e adquirida lá em cima!


