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APRESENTAÇÃO 

“PONTO DE EQUILÍBRIO VIVENCIAL” 

 

Permitir a todos, independentemente de idade, grau de escolaridade e origem 

familiar, a chance de não desperdiçar as oportunidades que a vida lhes proporciona. 

É muito comum no dia a dia, vermos pessoas perderem tudo o que tem ou que 

poderiam ter tido por falta de conhecimento vivencial. 

É praticamente impossível viver em uma família na qual o pai é advogado e a 

mãe é médica, sem absorver naturalmente conhecimentos básicos destas duas 

matérias, no entanto, é humanamente impossível termos sob o mesmo teto durante 

nossa criação, dentre nossos familiares, treze profissionais de áreas diferentes para 

nos passar experiências vivenciais. 

É triste vermos jovens de boa aparência que, por virem de famílias humildes, 

desperdiçam a juventude e também todas as oportunidades que a vida lhes deu, por 

não ter os mínimos conhecimentos de etiquetas e comportamentos, fatos que 

também, muitas vezes, os excluem do mercado de trabalho, já que procuram emprego 

com a roupa errada, não sabem se portar em uma entrevista e não tem também, 

equilíbrio emocional para transmitir segurança ao contratante. 

Estes problemas afetam ambos os sexos e todas as idades, porém, nunca é 

tarde para se aprender, e infelizmente, a vida às vezes não nos proporciona uma nova 

oportunidade de causar uma primeira boa impressão. 

Através destes cursos, damos aos participantes, conhecimentos básicos de 

treze matérias, melhor preparando-os, a nosso ver, para uma vida familiar 

harmoniosa, sucesso e reconhecimento em suas atividades profissionais, e assim, 

entendemos que os cursos poderão fazer toda a diferença e possibilitar uma vida mais 

feliz. 
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MISSÃO DO ELO SOCIAL 

 

Somos uma Organização Não Governamental (ONG), de iniciativa privada, 

com atividades voltadas a combater a desigualdade social e amenizar a criminalidade, 

atuando também no combate a corrupção, omissão e inoperância de nossos órgãos 

fiscalizadores. Oferecemos suporte de cidadania, independentemente de quem seja 

o cidadão, pois entendemos não existir governo ruim para povo politicamente 

organizado. 

Preparamos através de cursos específicos os membros integrantes de nossas 

diretorias e também ministramos cursos e treinamentos para e capacitação e 

aperfeiçoamento de líderes comunitários. 

Não aceitamos verbas públicas para manter nossos objetivos sociais, já que 

entendemos ser praticamente impossível manter independência do governo, 

combatendo a corrupção, omissão e negligência, tendo as atividades custeadas pelo 

mesmo. Apresentar de forma inovadora, soluções para problemas sociais até então 

insolúveis politicamente. Socializar as crianças e os jovens para que no futuro não 

tenhamos que ressocializar os adultos.  

 

APRESENTAÇÃO DA CESB - CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 

 

O Elo Social visa, no geral, implantar um modelo padrão de comportamento em 

nosso país, substituindo tudo que não funcionou no passado e não funciona no 

presente, com técnicas vivenciais e profissionalizantes que hoje fazem sucesso no 

resto do mundo. 

O Brasil não é mais o País do Futuro como se falava há muitos anos, é o país 

do presente e o presente é agora. 

  Vamos “Passar o Brasil a Limpo” já... pois este é o nosso lema. 

Se podemos, por que não fazemos? Porque não nos espelhamos nos 

melhores, ao invés de ficarmos o tempo todo nos reportando aos piores? 

Ser melhor não é mérito para ninguém, o mérito está em caminhar em direção 

ao melhor. 
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“O mal sempre teve e sempre terá mais força do que o bem, só não tem mais 

é resultados” (Dr. Leno 18/03/1993). 

            O Elo Social foi idealizado pelo Dr. Leno dos Santos Teixeira em 27 de 

fevereiro de 1993, resultado da reunião de um grupo formado por Médicos, 

Psicólogos, Economistas, Advogados, Oficiais do Corpo de Bombeiros, Esteticistas, 

Nutricionistas, Teólogos, Sexólogos, Administradores e Empresários. 

A partir de então, através de reuniões semanais, passou a desenvolver o perfil 

do projeto, que inicialmente enveredou pelo campo vivencial, basicamente enfocando 

a queda alarmante da qualidade do ser humano e a falência da família como um todo. 

Desta forma, priorizou seus objetivos na transformação: “o homem em um bom filho, 

bom marido e bom pai; e a mulher em boa filha, boa esposa e boa mãe”. Desta feita, 

todas as forças do projeto estavam voltadas para a área vivencial. 

Com a evolução do trabalho, constatou-se a necessidade de desenvolver, além 

das técnicas vivenciais, um trabalho voltado ao resgate da cidadania, despido de 

pretensões políticas partidárias e assim, criando-se o curso de AMS – Agente do 

Mérito Social. 

 

“Para que o mal triunfe, basta que os homens bons cruzem os braços” (Edmund 

Burke).  

    

OBJETIVO DOS CURSOS VIVENCIAIS 

 

O objetivo deste curso é levar informações ao público alvo para que todos 

possam fazer escolhas mais assertivas para suas vidas, trazendo luz às suas 

consciências, e para um bem-estar melhor. 

O conhecimento e o autoconhecimento são ferramentas poderosas para nos 

tornarmos pessoas melhores e para não cairmos nas emboscadas da vida. 

A vida nos oferece muitas oportunidades e precisamos estar atentos, de olhos 

bem abertos para desfrutarmos dela com responsabilidade, respeito, amor, carinho, 

cumplicidade, lealdade e saúde. 

As oportunidades são para todos, porém, somente alguns tem discernimento 

para ver e ouvir, e assim, acordar para aproveitá-las. 
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PROJETO PEDAGÓGICO E APRESENTAÇÃO DOS MÓDULOS CURSO 

VIVENCIAL DE SAÚDE 

 

1. Justificativa: Entenda seu corpo. Ganhe qualidade de vida. Cuidar da saúde 

significa cuidar do corpo, da mente e do espírito. É a prevenção via medicina 

tradicional, complementar e integrativa que, com a consciência corporal e mental, 

agregam e ajudam no bem estar e na qualidade de vida. 

2. Número de vagas: 40 (em média). 

3. Carga horária e período: 4 Módulos de 4 horas cada.  

4. Público alvo: Homens e mulheres. 

5. Pré-requisitos: Idade a partir de 14 anos. 

6. Objetivo instrucional: Fazer com que os participantes / alunos, conheça seu 

corpo e como ele se manifesta de acordo com os estímulos que damos. Conhecer, 

também, as formas de prevenção das doenças em geral, possibilitando com isso 

conquistar uma melhor qualidade de vida, desde a tenra idade até a terceira idade. 

7. Forma organizacional de oferecimento: Gratuito e presencial. 

8. Programação do Curso 

 
 

MATÉRIAS A SEREM ABORDADAS 
 

MÓDULO 1:  Conhecendo Doenças 

Explanação 01h e 20min. 

1. LER/DORT – Lesões por Esforços Repetitivos 

2. Exercícios Físicos e seus Reflexos 

Atividades Mnemônicas 

Intervalo de 10 minutos 

Explanação 02h e 30min. 

3. Anorexia 

4. Colesterol 

5. Pressão Alta e Pressão Baixa 

Atividades Mnemônicas 
 

MÓDULO 2:  Conhecendo Doenças 
 

Explanação 01h e 20min. 
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6. Obesidade 

7. Ansiedade 

Atividades Mnemônicas 

Intervalo de 10 minutos 

Explanação 02h e 30min. 

8. Diabetes 

9. Infarto do Miocárdio 

10. Acidente Vascular Cerebral (AVC) - Derrame 

Atividades Mnemônicas 
 

MÓDULO 3:  Conhecendo Doenças 
 

Explanação 02h e 30min. 

11. Renal Crônica 

12. Anemia 

13. Hemofilia 

Atividades Mnemônicas 

Intervalo de 10 minutos 

Explanação 01h e 20min. 

14. Distúrbio do Sono 

15. Apneia do Sono – Como lidar ou conviver com o Ronco 

16. Síndrome de Down 

Atividades Mnemônicas 
 

Módulo 4:  Conhecendo Doenças – Avaliação dos Módulos (1 – 2 – 3 – 4)  
 

Explanação 01h 

17. TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

18. Stress 

Atividades Mnemônicas 

Intervalo de 10 minutos 

Explanação 01h e 40min. 

19. Epilepsia 

20. Varizes 

21. Gastrite 

22. Úlcera 
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Intervalo de 10 minutos 

Avaliação 01h 

23. Revalidando Conhecimento (Avaliação) – Entrega de Certificados 
 

 

9. Material Didático: Apostila, papel e caneta (outros que se fizer necessário, como 

por exemplo: lápis coloridos, tesouras, etc.). 

10. Infraestrutura: Sala com cadeiras; espaço para dinâmica; equipamento áudio 

visual. 

11. Local: A ser definido posteriormente. 

12. Frequência, avaliação para os certificados: 80% de frequência. 

13. Relação do pessoal envolvido: Coordenador; tutores e instrutores (Agentes 

Sociais), com as respectivas qualificações e conteúdo dos quais participarão, com 

a respectiva carga horário dedicada. 

14. Especificação dos recursos financeiros: Quais os recursos que serão 

utilizados. 

15. Órgãos de financiamento e/ ou parceiros: A determinar 

 

 

OBJETIVO DO CURSO VIVENCIAL DE SAÚDE 

 

O curso tem como principal objetivo promover conhecimento básico sobre 

saúde e funcionamento do corpo humano. Tais entendimentos irão promover a 

melhoria e bem-estar do indivíduo, uma vez que, conhecendo o corpo e como ele se 

manifesta, temos maiores possibilidades de mudar nosso comportamento e assim 

conquistar uma vida mais saudável e isso só é possível através da boa disposição do 

corpo e da mente. 

Para isso, é importante entender um pouco mais sobre as doenças em geral, 

as formas de prevenção, suas fragilidades e limitações, como também, as doenças 

hereditárias e aquelas, que sem saber, contribuímos para o seu surgimento ou 

agravamento. Está consciência possibilita a promoção de mudança de hábitos e estilo 

de vida, promovendo assim saúde de qualidade. 

 

Saúde é um direito fundamental do ser humano. 
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MÓDULO 1 – CONHECENDO DOENÇAS 

 

1 LER/DORT – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO 

 

Figura 1 – Lesão por esforço repetitivo (LER/DORT) 

 

Fonte: DRAUZIOVARELLA 

 

L.E.R. (Lesão por Esforço Repetitivo) não é propriamente uma doença. É uma 

síndrome constituída por um grupo de doenças – tendinite, tenossinovite, bursite, 

epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do desfiladeiro 

torácico, síndrome do pronador redondo, mialgias –, que afeta músculos, nervos e 

tendões dos membros superiores principalmente, e sobrecarrega o sistema 

musculoesquelético.  

L.E.R. é causada por mecanismos de agressão, que vão desde esforços 

repetidos continuadamente ou que exigem muita força na sua execução, até vibração, 

postura inadequada e estresse. Esse distúrbio provoca dor e inflamação (tendões, 

sinovias, articulações, nervos, músculos), e pode alterar a capacidade funcional da 

região comprometida. A prevalência é maior no sexo feminino. 

O termo L.E.R. (Lesões por Esforços Repetitivos) vem sendo substituído por 

D.O.R.T. (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), também chamado 

LTC (Lesão por Trauma Cumulativo), AMERT (Afecções Musculares Relacionadas ao 

Trabalho) ou síndrome dos movimentos repetitivos. Muitos utilizam os dois termos 

juntos: "LER/DORT". 

A substituição que ocorre é porque o termo L.E.R. supõe que a pessoa tenha 

um machucado, esteja lesionada, já o termo D.O.R.T. admite que os sintomas podem 
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aparecer nos braços, ombros, cotovelos e mãos, sem que a pessoa esteja lesionada 

ou machucada. Tal associação de terminologias fez com que a condição fosse 

entendida apenas como uma doença ocupacional, e que existem profissionais 

expostos a maior risco, como: 

 Pessoas que trabalham com computadores, celular e tablets; 

 Em linhas de montagem e de produção; 

 Operadores de britadeiras;  

 Digitadores; 

 Músicos;  

 Esportistas; 

 Pessoas que fazem trabalhos manuais, por exemplo tricô e crochê, artesanato em 

geral, etc. 

 

É importante destacar que, na maioria das vezes, os sintomas estão 

relacionados com uma atividade inadequada não só dos membros superiores, mas de 

todo o corpo, que se ressente, por exemplo, se houver compressão mecânica de uma 

estrutura anatômica, ou se a pessoa ficar sentada diante do computador ou tocando 

piano por oito, dez horas seguidas. 

O diagnóstico é basicamente clínico. O mais importante é determinar a causa 

dos sintomas para eleger o tratamento adequado. Para tanto, muitas vezes, é preciso 

recorrer a uma avaliação multidisciplinar (Médico, Fisioterapeuta, profissional de 

Educação Física). 

 

1.1 PRINCIPAIS SINTOMAS 

  

 Dor, tensão no pescoço, ombro, mão, punho, cotovelo, costas;  

 Formigamento; 

 Fadiga muscular; 

 Alteração da temperatura; 

 Redução na amplitude do movimento; 

 Inflamação; 

 Dor nos dedos, dificuldade para movimentá-los; 

 Rigidez; 



22 
 

 Dormência; 

 Perda de sensibilidade; 

 

1.2 GRUPO DE DOENÇAS QUE CAUSAM L.E.R./D.O.R.T. 

 

1.2.1 Tendinite 

 

A tendinite é a inflamação do tendão, uma estrutura fibrosa, como uma corda, 

que une o músculo ao osso. A inflamação se caracteriza pela presença de dor e 

inchaço do tendão e pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum 

no ombro, cotovelo, punho, joelho e tornozelo. 

 
Figura 2 – O que é Tendinite? 

 

Fonte: TUDOSOBRETENDINITE 

 

 Causas 

 

O tendão não é tão forte quanto o osso e nem tão elástico quanto o músculo, 

portanto, no caso de sobrecarga, é a estrutura que, geralmente, mais sofre. 

 

 Sintomas 

 

Os sintomas mais comuns são: 

 Presença de dor no local, que pode irradiar para toda musculatura ao redor, 

que acaba entrando em espasmo de proteção e fadiga com sensação de peso. 

 Dor que piora com o movimento e pode acarretar diminuição da força e, em 

casos de longa duração, causar atrofia da musculatura.  

 Em muitos casos notamos inchaço local e presença de calor e/ou vermelhidão. 
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1.2.2 Tenossinovite 

 

A tenossinovite é a inflamação da sinóvia, o revestimento da bainha protetora 

que cobre os tendões. 

Pessoas entre 30 e 50 anos de idade têm um risco maior de desenvolver 

tenossinovite do que indivíduos de outras faixas etárias. A condição é mais comum 

em pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino e pode ser associada à 

gravidez. 

 
Figura 3 – Tenossinovite 

 

Fonte: CLINICADACOLUNAPG 

 
 

 Causas 

 

A causa da inflamação pode ser desconhecida, ou pode ser resultado de: 

 Doenças inflamatórias; 

 Infecção; 

 Lesão; 

 Esforço excessivo; 

 Distensão. 

 

Os pulsos, mãos e pés são normalmente afetados. No entanto, a condição pode 

ocorrer em qualquer bainha de tendão do corpo. 

 

Observação: Um corte infeccionado nas mãos ou pulsos que ocasione tenossinovite 

pode ser uma emergência que requer cirurgia. 
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 Sintomas 

 

Os principais sinais e sintomas de tenossinovite são: 

 Movimentação limitada de uma articulação; 

 Inchaço articular na área afetada; 

 Dor e sensibilidade ao redor da junta, especialmente na mão, pulso, pé ou 

tornozelo; 

 Dor ao movimentar uma articulação; 

 Vermelhidão no comprimento do tendão; 

 

Febre, inchaço e vermelhidão podem indicar uma infecção, especialmente se 

uma punção ou corte tiver ocasionado esses sintomas. 

 

1.2.3 Bursite 

 

Bursite é a inflamação da bolsa sinovial, uma estrutura cheia de líquido que se 

localiza entre um tendão e a pele ou entre um tendão e o osso, com função de 

amortecimento, e auxílio no deslizamento dos tecidos e sua nutrição. A doença pode 

ser aguda ou crônica. 

 
Figura 4 – Tendinite x Bursite 

 

Fonte: FISIOTERAPIASUPERACAO 

 

A ocorrência de bursite é mais comum nos ombros, cotovelos e quadril. Mas 

ela também pode ocorrer nos joelhos, calcanhares e no dedão do pé, além de outras 

articulações. Em geral, bursite ocorre perto das articulações que realizam movimentos 

repetitivos. 
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 Causas 

 

A causa mais comum de bursite é a repetição de movimentos em determinadas 

articulações ou posições que possam causar danos às bursas. Isso pode acontecer 

nas seguintes situações: 

 Lançar bolas ou levantar algo sobre sua cabeça repetidamente; 

 Apoiar-se em seus cotovelos por longos períodos de tempo; 

 Ajoelhar-se por períodos longos de tempo; 

 Ficar muito tempo sentado, principalmente sobre lugares pouco confortáveis e 

com superfícies duras. 

 

Algumas bursas, como no joelho e cotovelo ficam logo abaixo da pele. São 

esses os locais do corpo com maior risco de traumas que podem ocasionar à bursite. 

Além do uso excessivo e crônico das articulações, bursite também pode ser 

causada por traumas ortopédicos, processos reumatológicos, gota ou por algum tipo 

de infecção. Algumas vezes, a causa da bursite não pode ser determinada. 

 

 Sintomas 

 

Uma pessoa com sintomas de bursite pode notar: 

 Dor nas articulações e sensibilidade ao pressionar a região ao redor da 

articulação; 

 Rigidez e dor ao mover a articulação afetada; 

 Inchaço, calor ou vermelhidão na articulação, principalmente quando 

relacionadas a infecção. 

 

1.2.4 Epicondilite 

 

A epicondilite ou epicondilite lateral, também denominada de cotovelo de 

tenista, é uma inflamação dos tendões do cotovelo, atingindo em especial, os 

músculos extensores do punho e dos dedos. 
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Figura 5 – Epicondilite medial 2 

 

Fonte: REABILITECH 

 
 

 Causas 

 

Esta afecção é causada por atividades que exige uso excessivo dos músculos 

extensores do punho ou dos pronadores do antebraço. Aproximadamente, metade 

das pessoas que praticam tênis são acometidas por esta inflamação, assim como 

jogadores de squash, basquete, praticantes de esgrima, lançamento de dardo, entre 

outros. No entanto, a epicondilite pode acometer trabalhadores que realizam suas 

atividades de forma inadequada, como por exemplo, digitadores ou pessoas que 

utilizam com muita frequência o computador sem que sejam tomadas as medidas 

adequadas. 

 

 Sintomas 

 

Os sintomas se iniciam com uma leve dor, na maior parte dos casos, localizada 

na face externa do cotovelo se estendendo pelo antebraço. Caso o esforço repetitivo 

continue sendo realizado, em especial sobrecarregando a região do antebraço, a área 

afetada irá tornar-se dolorosa ao toque, podendo a dor irradiar até o punho. 

 

1.2.5 Síndrome do Túnel do Carpo 

 

A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia periférica resultante da 

compressão do nervo mediano quando este passa por um no canal localizado no 

punho chamado de túnel do carpo. É uma doença comum nos consultórios de 
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ortopedia, sendo mais comum em mulheres na faixa etária dos 30 aos 60 anos e pode 

ser bilateral em 50-60% dos casos. 

 
Figura 6 – Síndrome do Túnel do Carpo 

 

Fonte: ISAUDEBRASIL 

 
 

 Causas 

 

Apesar da relação clínica observada nos consultórios, as evidências científicas 

são conflitantes e esses fatores não foram estabelecidos como causas diretas da 

síndrome do túnel do carpo. Vários estudos têm avaliado se existe uma associação 

entre o uso do computador e a síndrome do túnel do carpo. No entanto, ainda não há 

evidências consistentes de que o uso excessivo do computador possa causar a 

doença - muito embora possa, sim, causar dores na região das mãos e dos punhos. 

Existem, também, causas traumáticas (a exemplo de quedas e fraturas), 

inflamatórias (artrite reumatoide), hormonais (gravidez e menopausa), diabetes 

mellitus e medicamentosas. Além disso, tumores também podem estar entre as 

causas dessa síndrome. 

A principal causa da síndrome do túnel do carpo também é gerada por 

movimentos repetitivos, como digitar ou tocar instrumentos musicais. 

 

 Sintomas 

 

Os principais sinais e sintomas da síndrome do túnel do carpo incluem: 

 Dormência ou formigamento do polegar e dos dois ou três dedos seguintes, de 

uma ou de ambas as mãos; 

 Dormência ou formigamento da palma da mão; 
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 Dor que se estende até o cotovelo; 

 Dor no punho ou na mão, de um ou dos dois lados; 

 Problemas com movimentos finos dos dedos (coordenação) em uma ou ambas 

as mãos; 

 Desgaste do músculo sob o polegar (em casos avançados ou de longa 

duração); 

 Movimento de pinça (pegar algo com a ponta dos dedos) debilitado, ou 

dificuldade para carregar bolsas (uma queixa comum); 

 Fraqueza em uma ou ambas as mãos. 

 

A dor normalmente é pior à noite, podendo ser tão intensa a ponto de acordar 

a pessoa. Em alguns casos pode vir associada de irradiação proximal podendo chegar 

ao braço e ombro. A flexão intensa dos punhos tende a piorar os sintomas de 

dormência e dor. Em casos mais avançados, a sensação de fraqueza da musculatura 

inervada pelo nervo mediano pode ser percebida na dificuldade de segurar um copo, 

fechar um tampa ou mesmo amarrar os sapatos. 

 

1.2.6 Dedo de Gatilho 

 

O dedo em gatilho, também conhecido como dedo engatilhado ou tenossinovite 

estenosante, é uma inflamação do tendão responsável por dobrar o dedo, que faz com 

que o dedo afetado fique sempre dobrado, mesmo quando se tenta abri-lo, causando 

dor intensa na mão. 

 

Figura 7 e 8 – O que é o dedo em gatilho e como tratar. 

 

Fonte: DESKGRAM 

 
Fonte: TUASAUDE 
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Além disso, a inflamação crônica do tendão também pode provocar a formação 

de um nódulo na base do dedo, que é responsável por um estalido, parecido com um 

gatilho, durante o fechamento e abertura do dedo. O polegar, o dedo médio e o anelar 

são os dedos mais frequentemente afetados, mas a inflamação pode acontecer em 

qualquer dedo, especialmente em mulheres de meia-idade. 

O dedo em gatilho tem cura na maior parte das vezes com o uso de exercícios 

de fisioterapia, mas, nos casos mais graves, pode ser preciso fazer uma cirurgia. 

 

 Causas 

 

As causas mais frequentes para o surgimento do dedo em gatilho são: 

 Realização de atividades repetitivas com a mãos; 

 Diabetes descontrolada; 

 Problemas reumáticos. 

 

No entanto, na maioria dos casos a causa é desconhecida e o diagnóstico é 

feito através da observação da mão e da realização de exames complementares, 

como ultrassonografia ou ressonância magnética. 

 

 Sintomas 

 

Os sintomas do dedo em gatilho podem incluir: 

 Dor na base dos dedos ou na palma da mão; 

 Inchaço do dedo; 

 Endurecimento do dedo; 

 Dedo dobrado que, ao tentar esticar, produz um estalido doloroso parecido com 

um gatilho. 

 

Geralmente, estes sintomas são mais intensos durante a manhã, devido à 

inatividade e aumento do inchaço que pode geralmente acontece durante a noite. 
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1.2.7 Síndrome do Desfiladeiro Toráxico 

 

As Síndromes do desfiladeiro torácico são um grupo de distúrbios causados 

pela pressão nos nervos, conforme passam entre o pescoço e o tórax. Esses 

distúrbios podem causar dor e sensação de formigamento (parestesias) na mão, no 

pescoço, no ombro e no braço. 

O desfiladeiro torácico é o espaço entre o pescoço e o tórax pelo qual passam 

os principais vasos sanguíneos e numerosos nervos que levam até o braço. Uma vez 

que essa passagem está bastante preenchida, os vasos sanguíneos ou os nervos que 

se dirigem até o braço podem ficar comprimidos entre estruturas (como uma costela, 

a clavícula ou um músculo próximo), causando problemas. Não obstante, a causa 

exata dos distúrbios do desfiladeiro torácico geralmente não é clara. 

 
Figura 9 – Síndrome do Desfiladeiro-Toracico. 

 

Fonte: INSTITUMUSSI 

 

 Causas 

 

A maioria das manifestações é devida à compressão nervosa. 

 

 Sintomas 

 

A síndrome do desfiladeiro torácico causa dor e sensação de formigamento que 

geralmente começam no pescoço ou no ombro, depois se espalham pela superfície 



31 
 

interna do braço, até a mão com diminuição de força preferencialmente nos dedos 

anular e mínimo, seguindo, às vezes, até o torso. 

A dor em geral é intermitente e relacionada aos movimentos, principalmente 

aqueles realizados com os braços elevados. Alguns pacientes apresentam cefaléia, 

dificuldade de coordenação e distúrbios psicológicos, como depressão. 

Se uma das artérias subclávias estiver sendo pressionada, a mão, o braço e o 

ombro do lado afetado podem inchar, ou a pele adjacente adquirir um aspecto azulado 

(um quadro conhecido por cianose) devido a um fluxo sanguíneo comprometido, 

resultando em um fornecimento inadequado de oxigênio. Às vezes, a pressão é grave 

o bastante, a ponto de causar síndrome de Raynaud, em que os dedos ficam pálidos 

ou azuis e, geralmente, dormentes, quando expostos ao frio. 

 
 
1.2.8 Síndrome do Pronador Redondo 

 

A síndrome do pronador redondo é uma neuropatia compressiva, isto é, 

caracteriza-se pela compressão do nervo mediano, que ocorre próximo ao cotovelo. 

 
Figura 10 – Síndrome do Pronador Redondo. 

 

Fonte: VIDALSAUDE 

 

É considerada uma síndrome porque ocorre uma disfunção do nervo mediano, 

de forma que a sensibilidade e o aspecto motor sejam alterados devido à dificuldade 

da passagem dos impulsos nervosos. 

 

 Causas 

 

Tarefas repetitivas que esforçam o músculo pronador redondo, como: 

 Carregamento de peso;  
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 Apertar parafuso;  

 Rosquear ferramentas;  

 Martelar, entre outras. 

 

Além do trabalho, como causa necessária, outras causas possíveis são a 

prática de esportes que também exigem o movimento de pronação, como basquete, 

tênis, baseball, entre outros, bem como prática de musculação, que causa maior 

tonicidade do músculo. 

O que leva à compressão do nervo mediano pode ser o superdesenvolvimento 

fibroso do músculo, que ao aumentar o volume comprime o nervo, além disso, o 

ligamento de Struthers também pode comprimir o nervo. 

 
Figura 11 – Rigidez do Cotovelo – Causas, sintomas e tratamentos. 

Demonstrar cada ação com o respectivo nome ao aluno: 

 
Fonte: ORTOPEDIAEOMBRO 

 

 Sintomas 

 

Sabemos que o nervo mediano é responsável pela sensibilidade e pelo aspecto 

motor. A área inervada por este nervo inclui o antebraço, parte da palma da mão e 

parte do dedo polegar, todo o dedo indicador e médio e metade do anelar, assim os 

sintomas envolvem estes aspectos, confira abaixo os principais sintomas: 

 Formigamento no antebraço; 

 Formigamento na palma da mão; 

 Formigamento nos dedos; 

 Dor na lateral interna do antebraço; 

 Dificuldade em movimentar os dedos; 
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 Restrição do movimento de pinça entre o polegar e o indicador; 

 Rigidez nos dedos. 

 

É devido à semelhança dos sintomas, que há confusão no diagnóstico da 

síndrome do pronador redondo e a síndrome do túnel do carpo, estima-se que a 

maioria dos casos diagnosticados com síndrome do túnel do carpo seja na verdade 

síndrome do pronador redondo. Dessa forma, o exame clínico para ambas as 

síndromes não é suficiente. 

São feitos também exames de imagem, especificamente o eletromiograma e o 

artrotomografia com reconstrução 3D para uma verificação do local de compressão 

mais adequadamente.  

No entanto, o diagnóstico adequado só é possível com o conjunto destes 

exames, ou seja, a avaliação clínica, os exames de imagem e o exame físico, para 

que assim seja possível um tratamento eficaz e com menores chances de erro. 

 

1.2.9 Mialgia 

 

É um sintoma de muitas doenças e desordens musculares. As causas mais 

comuns são o uso excessivo ou excesso de alongamento de um músculo ou grupo de 

músculos.  

 
Figura 12 – O que é mialgia e miosite. 

 
Fonte: HEALTHLIFEMEDIA 

 

A Mialgia sem história traumática é muitas vezes devido a infecções virais. 

Mialgia a longo prazo pode ser um indicativo de uma miopatia metabólica, algumas 

deficiências nutricionais ou síndrome da fadiga crônica. 
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A mialgia pode ser causada por doenças, distúrbios alimentares, 

medicamentos, ou como uma resposta a uma vacinação. É também um sinal de 

rejeição aguda após cirurgia de transplante de coração. 

Mialgia pode ser definido como dor muscular. Pode ser uma dor constante 

profunda, ou uma dor esporádica afiada.  

 

 Causas 

 

São muitas vezes resultado de: 

 Medicamentos: Certos medicamentos de quimioterapia podem causar 

mialgias e dor nas articulações (artralgia), que geralmente desaparecem 

quando a medicação é removida. Estes podem incluir terapias biológicas (tal 

como o interferon ou aldesleucina), ou fatores de crescimento (tais como 

filgrastim). Certos tipos de quimioterapia, (tais como paclitaxel), pode também 

causar mialgias. 

 Infecções: Infecção no sangue, o que produz uma febre, pode causar dores 

musculares. Você também pode ter uma infecção ou inflamação em um dos 

seus grupos musculares, que pode ter causado dor. 

 Uso Muscular prolongado: Geralmente com o exercício ou movimentos que 

seu corpo não está acostumado. 

 Outras condições inflamatórias: Fibromialgia (uma síndrome caracterizada 

por dor muscular generalizada, falta de sono, dores de cabeça e depressão), 

ou polimialgia reumática (PMR). 

 

 Sintomas 

 

Dor muscular em uma área local, ou a dor pode ser mais generalizada. A dor 

pode ser uma dor maçante ou afiada, pode ser leve ou grave. A dor pode durar de 

poucos minutos, ou pode ser constante. 

Muitas vezes, as pessoas que sofrem de dores musculares podem facilmente 

identificar a causa. Isso ocorre porque a maioria dos casos de mialgia resultar de muito 

estresse, tensão ou atividade física. 
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1.3 EVOLUÇÃO DA L.E.R./D.O.R.T. 

 
 
Figura 13 – Evolução da L.E.R./D.O.R.T.  - por etapas. O que mais dói.  

Por Etapas O Que Mais Dói 

 

Se a doença for identificada nesta fase, 

caracterizada por algumas pontadas, pode 

ser curada facilmente. 
 

 

Dor mais intensa, porém tolerável, mais 

localizada, acompanhada de calor e 

formigamento. 
 

 

Nem o repouso consegue, nesta fase, fazer 

com que a dor diminua por completo. 

Incapacidade para certas funções simples. 
 

 

Dores insuportáveis e só pioram tornado a 

parte afetada dolorida, sem força e 

deformada. O paciente tem depressão, 

ansiedade, insônia e angústia. 

A doença já não tem mais cura.  
 

 

Fonte: SITICOMSBS 
 

 

1.4 TRATAMENTO 

  

Nas crises agudas de dor, o tratamento inclui o uso de anti-inflamatórios e 

repouso das estruturas musculoesqueléticas comprometidas. Nas fases mais 

avançadas da síndrome, a aplicação de corticoides na área da lesão ou por via oral, 

fisioterapia e intervenção cirúrgica são recursos terapêuticos que devem ser 

considerados. 

Os conhecimentos da ERGONOMIA, ciência que estuda a melhor forma de 

atingir e preservar o equilíbrio entre o homem, a máquina, as condições de trabalho e 

o ambiente com o objetivo de assegurar eficiência e bem-estar do trabalhador, têm-

se mostrado muito úteis no tratamento e prevenção da LER. 
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1.5 ERGONOMIA NO TRABALHO 

 

A ergonomia tem como propósito incorporar mudanças no sistema 

organizacional que evitem a fadiga física e psicológica dos trabalhadores. Melhora a 

saúde e qualidade de vida dos funcionários.  

Assim, os funcionários são beneficiados com mais saúde e qualidade de vida, 

já que têm sua integridade física preservada e evitam também o estresse crônico — 

um gatilho emocional que pode provocar uma série de respostas negativas no 

organismo, tais como cefaleia, alergias e crises depressivas. 

O objetivo da ergonomia é aumentar a eficiência organizacional e a saúde, 

segurança e conforto do funcionário. Para isso, avalia questões como: 

 A postura dos trabalhadores ao executar suas funções rotineiras; 

 Os movimentos corporais realizados pelos funcionários durante suas atividades; 

 Os fatores físico-ambientais que envolvem o trabalho; 

 Os equipamentos utilizados durante a operação. 

 

Figura 14 – Aprenda o jeito certo de sentar na cadeira da escola para não machucar a coluna. 

 

Fonte: PORTOFERREIRAONLINE 

 

1.5.1 Dicas de Postura Correta para o Dia a Dia 

 

Uma postura correta deve ser funcional e esteticamente aceitável, 

representando equilíbrio entre os músculos e o esqueleto de forma a proteger as 

estruturas de suporte do corpo contra lesões ou deformidades, além de não causar 

fadiga ou provocar dor.  
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A boa saúde da coluna depende das atitudes posturais praticadas diariamente. 

Não é tão difícil manter uma postura adequada, basta observar algumas dicas em 

relação aos cuidados com o desenvolvimento das atividades do dia a dia no trabalho 

ou em casa. 

 
Figura 15 – Dicas de Postura correta para o dia a dia. 

 

Fonte: TANIASKTENG.WORDPRESS 

 

 Atividades Domésticas 

 

Na realização de atividades domésticas, evite trabalhar com o tronco totalmente 

inclinado se estiver em pé; no ato de passar roupa, a mesa deve ter uma altura 

suficiente para que a pessoa não se incline, outra dica é utilizar um apoio para os pés 

alternando-os sempre que houver algum incômodo. Para calçar os sapatos não incline 

o corpo até o chão, sente-se e traga o pé até o joelho. Ao se elevar um peso acima 

da altura da cabeça deve-se apoiar o peso no corpo e subir em uma escada ou 

banquinho para depositá-lo adequadamente. Ao erguer um peso deve-se abaixar 

flexionando os joelhos até em baixo sem curvar a coluna, levantar-se transferindo a 

carga para os músculos das pernas que são mais fortes do que os da coluna, caso 

seja possível coloque o objeto em um carrinho e empurre. 

 

 Ao dormir 

 

Na hora de dormir também são necessários cuidados como escolher um bom 

colchão semirrígido ou de espuma para distribuir bem o peso do corpo, um bom 

travesseiro e adotar algumas posturas corretas na cama. Se você costuma dormir de 

barriga para cima utilize um travesseiro em baixo dos joelhos, ao dormir de lado, um 
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travesseiro entre as pernas que devem estar dobradas. Dormir de bruços não é 

recomendado, mas se você não consegue de outro jeito utilize um travesseiro 

embaixo da barriga e não da cabeça, diminuindo a curvatura lombar. 

 

 Ao sentar 

 

Sentar corretamente também é muito importante para uma boa postura. 

Procure manter os pés apoiados no chão, coxas tocando suavemente maior área 

possível do assento, evite cruzar as pernas e deixe-as ligeiramente afastadas, coluna 

ereta de forma a preservar suas curvas naturais, encoste as costas completamente 

no sofá ou na cadeira, evitando esparramar-se. Manter a coluna ereta é sempre 

melhor do que deixá-la inclinada em qualquer situação. Adotar uma postura correta 

para sentar evita dor nas costas e sérias lesões na coluna vertebral. Quando se senta 

da maneira apropriada há uma distribuição uniforme das pressões sobre os discos 

intervertebrais e os ligamentos e os músculos trabalham em harmonia, evitando 

desgastes desnecessários. 

 

 Ao trabalhar 

 

No trabalho também é importante adotar posturas menos prejudiciais no dia a 

dia. Os braços devem ficar pendidos ao longo do corpo ou os antebraços apoiados na 

mesa de trabalho. Evite torções de corpo inteiro, levante-se ou use uma cadeira 

apropriada que gire com facilidade para pegar algo, falar com alguém ou jogar papel 

no lixo. Caso trabalhe com computador, procure regular a tela de modo que a borda 

superior fique na altura do olhar para o horizonte, mantenha o queixo paralelo ao chão. 

Para ler evite ao máximo ter que baixar a cabeça, se for preciso adquira um suporte 

de livros. A cabeça pesa em média 5 Kg e se baixar para ler a coluna terá que suportar 

um peso que pode chegar a 13 Kg, podendo provocar dor de cabeça, nas costas, nos 

ombros e até hérnia de disco. 

 

1.5.2 Postura e RPG 

 

A boa saúde da coluna depende das posturas adotadas no dia a dia. A prática 

de exercícios posturais adequados e o combate ao excesso de peso também são de 
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grande importância. A prática de RPG, pilates, natação, equitação e a dança são 

ótimos exercícios para melhorar a postura corporal, pois fortalecem a musculatura da 

coluna, peitorais e abdominais que facilitam a manter uma postura adequada. 

 
Figura 16 – Reeducação Postural Global (RPG SOUCHARD).  

 

Fonte: CLINICADOESPORTEMT 

 

A Reeducação Postural Global (RPG) é a atividade mais voltada para a prática 

da boa postura, contribuindo para um estilo de vida mais saudável. Seu objetivo é 

corrigir as alterações de postura que causam dor ou desconforto, harmonizar o corpo 

de uma maneira global, levando em conta as necessidades individuais. Recomendado 

tanto para pacientes que sofrem dores quanto para os que buscam apenas viver em 

harmonia com o corpo. A RPG trabalha o desbloqueio da respiração, alongamento 

muscular e aumento do espaço articular para que se possa chegar a um equilíbrio 

global do corpo. 

  

 Tratamento de RPG 

 

A RPG deve ser aplicada por fisioterapeutas RPGistas, ou seja, que 

participaram do curso preparatório ministrado por Philippe Souchard.  O tratamento 

consiste em consultas de 1 a 2 vezes por semana com cerca de 1 hora ou mais de 

duração de acordo com a necessidade a ser avaliada pelo fisioterapeuta 

acompanhante. Logo na primeira avaliação pode se ter uma ideia do tempo a ser 

dedicado e da duração do tratamento. Os resultados aparecem em torno da décima 

sessão e atingem sucesso em até 90% dos casos. O campo de aplicação é enorme e 

o método de tratamento deve elevar-se ao nível de complexidade de cada caso ou 

patologia. 
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1.5.3 Recomendações Diárias no Trabalho 

 

 Procure manter as costas eretas, apoiadas num encosto confortável e os 

ombros relaxados enquanto estiver trabalhando sentado. Cuide também para 

que os punhos não estejam dobrados. A cada hora, pelo menos, levante-se, 

ande um pouco e faça alongamentos; 

 Certifique-se de que a cadeira e/ou banco em que se senta para trabalhar 

sejam adequados ao tipo de atividade que você exerce; 

 Não imagine que L.E.R./D.O.R.T. é uma síndrome que acomete apenas as 

pessoas que trabalham em determinadas funções e só em empresas, 

escritórios etc. Donas de casa nos seus afazeres domésticos repetitivos e 

fatigantes e quem usa o computador, por exemplo, para o lazer durante horas 

a fio, também está sujeito a desenvolver o distúrbio; 

 Veja bem: qualquer região do corpo pode ser afetada por L.E.R./D.O.R.T. 

desde que seja exposta a mecanismos de traumas contínuos. Inclusive a 

mente. Portanto, a síndrome pode manifestar-se em regiões do corpo como a 

coluna lombar, se a sobrecarga ocorrer na coluna lombar. Ou no tendão do 

calcâneo (tendão de Aquiles), se a pessoa caminha ou corre longas distâncias. 

Ou no psicológico, podendo desencadear, por exemplo, a Síndrome de 

Burnout. 

 

1.6 SÍNDROME DE BURNOUT 

 
Figura 17 – O que é Síndrome de Burnout? 

 
Fonte: INSTITUTOKUNDALINI 
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Figuras 18 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23 – Síndrome de Burnout: o que é, quais as causas, 
sintomas e como tratar 

 
   Figura 18 

 

   Figura 19 

 

   Figura 20 

 

   Figura 21 

 

   Figura 22 

 

    Figura 23 

 

Fonte: portalms.saud.gov 
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2 EXERCÍCIOS FÍSICOS E SEUS EFEITOS 

 

Figuras 24 – Exercícios físicos e seus efeitos. 

 
Fonte: HIPERDIASAUDEBLOGSPOT 

 
 

2. 1 EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

Exercícios físicos envolvem a prática de uma série de movimentos de 

flexibilidade, coordenação motora e força com a finalidade de prevenir as largas 

doenças que afetam a população, melhorar ou mesmo aperfeiçoar o corpo e o espírito. 

Combate o sedentarismo e o stress.  

Ao gerar massa muscular, o exercício físico também leva o organismo a 

acelerar o metabolismo e a consumir mais calorias, contribuindo assim para a redução 

da obesidade. Previne a osteoporose, a artrite e melhora o funcionamento 

gastrointestinal. 

Os principais objetivos são combater o sedentarismo e o stress, prevenção de 

doenças e proporcionar bem-estar físico, mental e social. 

A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se 

manifestam sob todos os aspectos do organismo. Do ponto de vista músculo-

esquelético, auxilia na melhora da força e do tônus muscular e da flexibilidade, 

fortalecimento dos ossos e das articulações. No caso de crianças, pode ajudar no 

desenvolvimento das habilidades psicomotoras.  
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Figura 25 e 26 – Sistema musculoesquelético. 
 

        

Fonte: MSDMANUALS 

 

Para ter uma vida saudável é essencial praticar atividade física regularmente, 

mas o que fazer quando estamos fora de forma e a preguiça domina? E ainda sem 

falar quando subimos na balança e vem aquela decepção? 

 

2. 2 RECUPERAÇÃO DA FORMA FÍSICA 

 

Veja algumas dicas e ideias fáceis para recuperar a forma física: 

 

1 – Determine um horário no seu dia para fazer atividade física. Assim como almoçar 

e trabalhar, os exercícios físicos devem fazer parte da rotina diária; 

 

2 – Comece devagar, faça exercícios de 3 a 4 vezes por semana e preferencialmente 

em dias alternados para que o corpo descanse. No princípio é essencial que a 

atividade física tenha duração de 30 minutos e futuramente passe para 45 a 60 

minutos diários; 

 

3 – Os alongamentos são essenciais. Antes da atividade física, servem para aquecer 

os músculos e evitar possíveis lesões, e ao final tem como objetivo relaxar a 

musculatura que foi exigida e aumentar a flexibilidade. Mas não exagere porque se 

forçar demais, mesmo estando aquecido poderá se machucar; 
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4 – Beba água. A hidratação é fundamental porque repõe o líquido perdido durante o 

exercício e nutrientes indispensáveis ao organismo. Esse papo de que beber água 

durante a malhação “pesa” no estômago, é totalmente furado; 

 

5 – Arrume uma companhia para treinar, assim um (a) incentiva o (a) outro (a) 

tornando os exercícios físicos mais prazerosos; 

 

6 – Utilize sempre roupas leves e que permitam a transpiração do corpo. Não entre 

na onda de usar muitas roupas para suar mais e, por consequência, emagrecer mais 

rápido. Esta atitude só fará com que você desidrate, além de que as roupas pesadas 

atrapalham o seu desempenho; 

 

7 – É essencial comer algo antes de exercitar-se. Desta forma evita quedas bruscas 

de pressão. Se treinar pela manhã coma uma fruta, tome um suco ou copo de leite e 

ao retornar das atividades físicas deverá tomar seu café da manhã normalmente; 

 

8 – Não exagere nos exercícios físicos achando que quanto mais malhar melhor será. 

É preciso respeitar os limites de cada um e exercitar o corpo com regularidade; 

 

9 – Para eliminar peso ou ganhar massa muscular é preciso associar exercícios físicos 

específicos para cada caso, regularmente, com uma mudança de hábitos alimentares. 

Procure uma nutricionista, pois para ficar de bem com a balança é preciso fechar a 

boca com inteligência;  

 

10 – Na hora de escolher o que exatamente fazer, é preciso optar por algo que goste 

e dê prazer, assim não abandonará a prática logo depois do primeiro mês; 

 

11 – Se puder associe exercícios físicos aeróbicos com alguma modalidade de 

fortalecimento, como a musculação, por exemplo, seus resultados serão muito mais 

positivos; 

 

12 – Uma caminhada ao redor do quarteirão, levar o cachorro para passear, varrer o 

quintal ou cuidar do jardim, assim como substituir os elevadores pelas escadas, 
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também descer um ou dois pontos antes do trabalho e completar o percurso a pé já é 

um belo começo para quem não sabe como fazer. O importante é manter-se em 

movimento sempre. 

 

A prática regular de atividade física trará bem estar físico e mental, além de 

contribuir para o bom funcionamento do coração, da circulação sanguínea, da 

respiração e até dos hormônios. 

Estudos científicos confirmam que pessoas fisicamente ativas apresentam 

menor risco de desenvolverem problemas mentais do que os indivíduos sedentários, 

além de a atividade física apresentar efeitos benéficos na prevenção e tratamento da 

pressão alta, da elevação do colesterol, da diabetes e da obesidade. 

 

2.3 BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA 

 

Alguns benefícios da ginástica para sua saúde: 

 

1. Reduz o peso e a gordura; 

2. Melhora a força e o tônus muscular; 

3. Aumenta a flexibilidade; 

4. Fortalece ossos e articulações; 

5. Diminui a pressão arterial; 

6. Melhora o diabetes; 

7. Diminui o colesterol total e aumenta o colesterol bom; 

8. Promove maior fluxo de sangue para o cérebro; 

9. Libera endorfinas, o que aumenta a sensação de bem-estar; 

10. Recupera a autoestima; 

11. Reduz ansiedade e estresse; 

12. Melhora o sono e a memória; 

13. Dá mais energia e resistência; 

14. Melhora o equilíbrio e a postura; 

15. Previne doenças crônicas; 

16. Fortalece o sistema cardiorrespiratório. 
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Figura 27 – 5 sinais de que é necessário praticar exercícios físicos.  

 

Fonte: SAUDEVITALIDADE 

 

2.4 TIPOS DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 

2.4.1 Ciclismo 

 

Andar de bicicleta é um exercício que não causa grande impacto nas 

articulações e, se bem orientado, pode ajudar a controlar o colesterol e a pressão 

arterial, além de melhorar o condicionamento físico. 

 
Figura 28 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem  
à saúde e ajudam a emagrecer. Ciclismo. 

 

Fonte: VIX 

 

2.4.2 Caminhada 

 

Previne e combate doenças cardiovasculares, controla a pressão cardíaca e 

aumenta a elasticidade de veias e artérias. 
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Figura 29 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem  
à saúde e ajudam a emagrecer. Caminhada. 

 
Fonte: VIX 

 

2.4.3 Corrida 

 

Melhora a circulação do sangue, estimula a produção de endorfina (hormônio 

da felicidade) e regula o sono. 

 
Figura 30 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem  
à saúde e ajudam a emagrecer. Corrida. 

 
Fonte: VIX 

 

2.4.4 Natação 

 

Exercício de baixo impacto que, se praticado de forma intensa, pode ajudar a 

perder peso, além de trabalhar todos os músculos. 
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Figura 31 – Natação. 

 
Fonte: ACADEMIAATLANTISAMERICANA 

 

2.4.5 Hidroginástica 

 

Melhora a coordenação, a circulação e a respiração, além de regular a pressão 

arterial. Muito indicada para quem tem problemas na coluna ou lesões, pois não causa 

impacto nas articulações. 

 
Figura 32 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem  
à saúde e ajudam a emagrecer. Hidroginástica. 

 

Fonte: VIX 
 

 

2.4.6 Yoga 

 

Aumenta a flexibilidade, regula a respiração e o metabolismo, relaxa o sistema 

digestório e a circulação sanguínea e trabalha a concentração. 
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Figura 33 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem à saúde 
e ajudam a emagrecer. Yoga.  

 

Fonte: VIX 

 
 

2.4.7 Dança 

 

Ideal para quem quer emagrecer com prazer, já que, dependendo da 

modalidade, podem queimar muitas calorias, além de trabalharem a expressão 

corporal, a coordenação motora, e o fortalecimento da musculatura. 

 
Figura 34 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem  
à saúde e ajudam a emagrecer. 

 

Fonte: VIX 
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2.4.8 Pular Corda 

 

Meia hora de prática queima até 400 calorias, além de melhorar a força das 

pernas e pés e tornear a musculatura da região. 

 

Figura 35 – Pular corda: benefícios para o corpo. 

 

Fonte: MANUALDESAUDE 

 

2.4.9 Lutas 

 

Práticas como boxe, jiu-jitsu e muay thai queimam muitas calorias. As aulas 

não são monótonas e ajudam também a fortalecer a musculatura de braços, ombros 

e costas. 

 
Figura 36 – Top 10 exercícios físicos que fazem bem  
à saúde e ajudam a emagrecer. 

 

Fonte: VIX 
 

 

2.5 EXCESSO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS É FATOR DE RISCO PARA A SAÚDE DO 

CORPO 

 

O equilibro é fundamental em diversas situações do dia a dia, inclusive na 

prática de atividade física. O excesso de exercícios pode transformar o que seria um 
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hábito saudável em um grande risco para o corpo, não só para a musculatura, como 

também para o sistema cardiovascular. 

 
Figura 37 – Arthralgia. 

 
Fonte HEALTHJADE 

 

O exagero é o que chamamos de Síndrome do Excesso de Treinamento 

(SET), quando a pessoa treina sem parar para ter resultados melhores, o qual, na 

maioria das vezes não acontece. 

Por causa do excesso de treinamento, começam a ocorrer mudanças no 

organismo do praticante. O corpo passa a produzir hormônios de uma maneira errada. 

O coração fica acelerado o tempo todo, mesmo em repouso. As consequências 

começam a aparecer também no dia a dia e o praticante pode começar a ficar mais 

irritado, com insônia e até com a imunidade mais baixa, com isso, ele começa a ter 

mais facilidade para pegar infecções. 

 
Figura 38 – O que você sobre excesso de treinamento 
ou overtraining? 

 
Fonte: SOUFITNESS 

 

Outro problema é em relação ao sangue, que pode ficar mais grosso, o que 

pode levar a um infarto do miocárdio ou a um derrame cerebral, por exemplo. Além 

do risco de arritmia e até parada cardíaca. Fora isso, o atleta começa a perder 

rendimento e, por isso, passa a se cobrar cada vez mais. É algo inconsciente. Ele faz 

um tempo ótimo e acha que está mal. 
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A vontade de fazer cada vez mais exercício físico pode ser comparada a uma 

compulsão. É uma atitude repetitiva associada a uma ideia obsessiva de querer ficar 

forte ou magro. Então a pessoa “vicia”, o que pode trazer danos também para sua 

saúde mental.  

Uma das causas do excesso de exercício pode ser uma distorção da imagem 

que a pessoa tem de si mesma, podendo causar a vigorexia. Ela não se vê com o 

corpo bonito, então é como se ela tivesse uma ordem na cabeça dizendo para não 

parar. 

 
Figura 39 – Vigorexia: quando o exercício  
físico vai longe demais. 

 
Fonte: MINUTOPSICOLOGIA 

 
 

O problema do excesso pode se agravar ainda mais por causa de maus hábitos 

alimentares, privação do sono e também erros nas cargas do exercício, podendo 

também desencadear a anorexia. 

 
Figura 40 – Dismorfofobia: autoimagem distorcida  
leva à busca incessante por mudanças.  

 
Fonte: CIDADEVERDE 

 

Para um organismo não bem controlado, o excesso pode gerar uma fadiga, que 

pode ser uma simples dor muscular de 2 horas ou até um quadro que duram duas 

semanas.  
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Para reverter o quadro, o tratamento é “parar tudo”. É preciso recomeçar quase 

do zero. Nesse momento, é muito importante ter um educador físico qualificado e 

também acompanhamento médico. 

Seja na recuperação da Síndrome de Excesso de Treinamento (SET) ou na 

atividade física do dia a dia, a dica principal é sempre dar um descanso ao corpo. 

Toda pessoa que começa um exercício físico, deve ter uma meta gradual e 

progressiva para evitar lesões e outros quadros mais graves. Quanto mais intenso for 

o treino, maior deve ser o período de descanso e intervalos. 

Devemos sempre praticar atividade física, qualquer que seja, com orientação e 

moderação. É preciso ter limite nos treinos e também no descanso. 

Quando a saúde mental foi atingida, é necessário um trabalho de recuperação 

que pode envolver psicoterapia e até acompanhamento de um psiquiatra. Será preciso 

entender o que a pessoa está buscando, qual o tipo de perfeição que ela quer. Às 

vezes, o tratamento é feito inclusive com antidepressivos. 

O mais importante é sempre prestar atenção aos sinais que o corpo dá. É fácil 

ignorar, quando temos a intenção de nos superar, porém o corpo fica debilitado. O 

exercício físico não pode virar uma obrigação. Se você não for um atleta, tem que ser 

sempre um prazer. 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

► LER/DORT – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - Respondas as 

questões abaixo: 

1. Assinale com um “X” as regiões em que você comumente sente dor: 

                                    
Figura 41 – Exercícios. 

 

Fonte:  COUTO, H. A.; NICOLETTI, S. J.; LECH 
 

 

2. Exercícios de alongamento (de 10 à 15 segundos cada lado) 

 

Figura 42 – Ginástica laboral, prevenção para sua postura. Exercícios de alongamento.  

 

 

Fonte: EDIMED 
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Figura 43 – Como alongar seu corpo e seu bem-estar. 

 

 Fonte: VIVERBEMULTRAGAZ 
 
 
 
  
Figura 44 – Exercícios de alongamento. 

 

Fonte: TENNYSONPERSONAL.BLOGSPOT 
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► Exercícios Físicos e Seus Efeitos - Respondas as questões 

abaixo: 

 

1. Quais os principais objetivos da prática de atividades físicas? 

 
 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Cite alguns benefícios da ginástica para a saúde: 

 
 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

3.  Assinale com “X” as consequências do excesso de treinamento (set): 

 

(     ) Previne doenças crônicas (     ) Baixa a imunidade 

(     ) Traz danos à saúde mental (     ) Fortalece ossos e articulações 

(     ) Recupera a autoestima (     ) Causa insônia e irritação 

(     ) Reduz ansiedade e estresse (     ) Coração acelerado o tempo todo 

(     ) Desregula a produção de 

hormônio 

(     ) Fortalece o sistema 

cardiorrespiratório 

(     ) Vigorexia e Anorexia   
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4. Atividades Adicionais:  

 

4.1 Polichinelo 

 
Figura 45 – Polichinelo – Para que serve? Quais os benefícios? Como fazer esse exercício?  

 
Fonte: REVISTASHAPE 

 

4.2 Agachamento 

 
Figura 46 – Agachamento na cadeira com braços estendidos. 

 

Fonte: MARCOLOPES 

 

4.3 Panturrilha 

 
Figura 47 – Panturrilha – Isométrico em elevación de talones. 

 

Fonte: CALISTENIA.NET 
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4.4 Alongamento – IMPORTANTÍSSIMO, APÓS A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 

 

4.4.1 Alongamento – Ombros 

 
Figura 48 – Alongamento – OMBROS. 

 
Fonte: BAILARINOSFOREVER.BLOGSPOT 

 

 

4.4.2 Alongamento – COXA 

 
Figura 49 - Exercício coxa. IOT – Exercicios-0049. 

 
Fonte: MULHERESNAPISTA 

 

 

4.4.3 Alongamento - PANTURRILHA 

 
Figura 50 – Alongamentos para corrida: conheça os  
indispensáveis! Para alongar a parte posterior da coxa. 

 
Fonte: DYNAMOFC 
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3 ANOREXIA 

 

Figura 51 – Conscientização sobre Transtornos Alimentares. 

 
Fonte: ASTRALBR.ORG 

 

Os transtornos alimentares são considerados tudo que é apresentado como 

exagero em relação à comida, tanto de uma pessoa que se priva de ingerir alimentos, 

como uma que come compulsivamente. Esses transtornos sempre vem 

acompanhados de outros transtornos psicológicos como depressão e ansiedade, 

dificultando dessa forma um tratamento eficaz e completo. 

A sociedade e a mídia incita o prazer e a importância de uma boa alimentação, 

ao mesmo tempo, cobra um padrão corporal de magreza não compatível com a 

realidade e isso gera conflitos internos, impulsionando assim o aparecimento de 

transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia.  

A pessoa que desenvolve o transtorno alimentar não tem uma relação saudável 

com a comida. Por esse motivo faz a opção de reduzir de forma drástica sua 

alimentação, por isso enfrenta sérios problemas tanto físicos como emocionais. 

 
Figura 52 – Anorexia nervosa: sinais e tratamento. 

 
Fonte: MUNDOPSICOLOGOS.PT 
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A anorexia é um tipo de transtorno alimentar caracterizado por perturbações na 

alimentação ou no comportamento ligado à comida de forma geral. Esse transtorno 

está relacionado a um distúrbio de imagem, pois a pessoa enxerga-se sempre muito 

acima do seu peso real. 

O distúrbio pode provocar graves problemas físicos, uma vez que a imagem 

corporal está distorcida.  

Figura 53 – Imagem Corporal. 

 

Fonte: JORNALCIDADE.NET 

 

A pessoa se olha no espelho e, mesmo 

extremamente magra, ela se vê gorda, e com 

medo de engordar ainda mais, começa a 

exagera nas atividades física, usar métodos 

diversos para emagrecer, como, fazer dietas 

restritivas, jejum, toma laxantes e diuréticos.  

 

Este transtorno é caracterizado pela perda, ausência ou mesmo diminuição do 

apetite, causada por infecção, por ingestão de medicamentos ou por transtornos 

psicológicos. 

Como o transtorno alimentar é uma condição muito complexa e está associadas 

a mudanças marcantes nas áreas fisiológica, psicológica e social do ser humano é de 

fundamental importância compreende como se processa, prevenir e tratar esse 

distúrbio da melhor maneira possível. 

 

3.1 CAUSAS 

 

As razões por trás do desenvolvimento da anorexia diferem de pessoa para 

pessoa. As causas conhecidas incluem predisposição genética e uma combinação de 

fatores ambientais, biológicos, psicológicos, sociais e culturais.  

Muitas vezes, a anorexia surge quando a pessoa passa por momentos 

conturbados, como separação, perda de emprego, morte na família, mudança de 

cidade. Isso não quer dizer que sejam a causa da anorexia, mas, sim, que são 

facilitadores do aparecimento do transtorno. 
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3.2 SINTOMAS 

 

Figura 54 – Conheça mais sobre Anorexia. 

 

Fonte: MUNICDIAS 

 

 

As pessoas com anorexia podem limitar 

gravemente a quantidade de comida que 

ingerem e depois provocar vômitos. 

 

Alguns Sinais Físicos incluem: 

 Cortar a comida em pequenos pedaços ou movê-los no prato em vez de comê-los; 

 Sensação de inchaço; 

 Constipação intestinal; 

 Desenvolvimento de intolerâncias alimentares; 

 Exercitar-se o tempo todo; 

 Perda de peso rápida ou mudanças frequentes de peso; 

 Ausência ou alteração da menstruação em meninas e mulheres (amenorreia) e 

diminuição da libido em homens; 

 Mudanças faciais (por exemplo, olhos pálidos, afundados e olheiras); 

 Enfraquecimento e perda de resistência músculos e ossos. 

 

Alguns Sinais Psicológicos incluem: 

 Preocupação excessiva com a alimentação, corpo e peso; 

 Ansiedade constante e irritabilidade em torno das refeições; 

 Intenso medo de ganhar peso; 

 Capacidade reduzida de pensar; 

 Maior dificuldade de concentração; 

 Insatisfação extrema e imagem distorcida do corpo; 

 Baixa autoestima; 

 Perfeccionismo; 

 Isolamento social; 
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 Depressão; 

 Ansiedade; 

 Dificuldade ou indecisão para aceitar a busca por um tratamento psicológico. 

 

3.3 FATORES DE RISCO 

 

Figura 55 – La anorexia y bulimia 

 

Fonte: 18ANOREXIAYBULIMIA.BLOGSPO 

 

Alguns fatores de risco podem levar pessoas a desenvolveram um quadro de 

anorexia. São eles: 

 Mulheres tem mais chances de desenvolver a doença do que homens, apesar de 

o número de homens de todas as idades com anorexia ter aumentado.  Este fato 

pode ser por que a mídia e a publicidade estejam influenciando no padrão ideal de 

beleza masculina, cada vez com mais frequência e intensidade, mostrando que a 

pressão social sobre a questão da beleza e do corpo magro não faz mais tanta 

distinção de gênero. No entanto, as mulheres ainda são as mais afetadas com 

esse quadro. 

 Anorexia é um distúrbio muito comum entre adolescentes, principalmente por 

conta da pressão social existente nessa fase da vida e todas as mudanças que 

ocorrem no corpo e na mente. Porém, pode acontecer com pessoas de maior 

idade, no entanto, e considerado raro os casos em que a pessoa tenha mais de 40 

anos.   

 Pessoas ligadas ao esporte e ao mundo artístico, como atores, atrizes e modelos, 

são mais propensas a desenvolver anorexia, pois trabalham com a própria imagem 

e sofrem julgamentos por um número maior de pessoas. 
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3.4 SUB - TIPOS DE ANOREXIA NERVOSA 

 

3.4.1 Restrição Alimentar 

 
Figura 56 – Enfermagem frente aos Distúrbios Alimentares. 
A visão geral dos distúrbios alimentares. 

 
Fonte: SITES.GOOGLE 
 
 

Este tipo impõem restrições severas sobre a quantidade e o tipo de alimentos 

que a pessoa consome. Isto pode se expressar de maneiras diferentes, tais como: 

 Restringir certos grupos de alimentos (carboidratos, gorduras); 

 Contar – pesar as calorias em todas as refeições; 

 Pular refeições; 

 Impor regras obsessivas e pensamentos rígido (comer apenas alimentos que são 

de uma determinada cor), etc. 

 

Esses comportamentos restritivos em torno de alimentos geralmente são 

acompanhados por exercícios excessivos. 

 

3.4.2 Compulsão Alimentar 

 

Este tipo, também, coloca restrições severas sobre a quantidade e o tipo de 

alimentos que a pessoa consome. 

Ele envolve comer uma grande quantidade de comida e logo depois a pessoa 

sofre com sentimentos de vergonha, culpa e desconforto. 
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Figura 57 – Distúrbios alimentares: tipos,  
causas, sintomas e tratamentos. 

 
Fonte: VITTUDE 

 

A pessoa come mesmo quando está sem fome, não importando o horários, as 

vezes comer o dia todo, sem refeições planejadas e também não consegue controlar 

o que está comendo, depois induz o vomito, com o uso abusivo de laxantes ou 

diuréticos.   

 

3.5 DIAGNÓSTICO 

 

Anamnese e solicitação de exames laboratoriais. O médico, primeiramente, 

realizará um exame físico na pessoa, onde será avaliado a altura e o peso, verificará 

os sinais vitais, como também, sinais de desnutrição na pele e nas unhas.  

Após esses procedimentos poderá ser solicitado alguns exames de laboratório 

para verificar o funcionamento do fígado, dos rins e da tireoide, além de exames para 

acompanhamento psicológico. Tudo isso com o objetivo de conferir e ajudar a 

encontrar a causa da perda de peso ou observar qual dano este fato ocasionou. 

 
Figura 58 – Saúde: Anorexia Nervosa.  
O que é anorexia nervosa? 

 
Fonte: AMINOAPPS 
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3.6 TRATAMENTO 

 

O maior desafio no tratamento da anorexia é fazer a pessoa reconhecer que 

tem uma doença. A maioria das pessoas com anorexia nega que tem um distúrbio 

alimentar, e só começam um tratamento quando a doença já atingiu seu estado grave. 

Os objetivos do tratamento para a anorexia são recuperar o peso corporal, os 

hábitos alimentares normais e a auto estima.  

 
Figura 59 – Obesidade – Anorexia – Bulimia. 

 
Fonte: MARISAPSICOLOGA 
 

 
Vários programas diferentes foram desenvolvidos para tratar da anorexia: 

 Aumentando as atividades sociais; 

 Redução da atividade física; 

 Programas para alimentação; 

 Permanência curta em hospital para acompanhamento com um programa de 

tratamento diário. 

 

A permanência prolongada no hospital, no entanto, pode ser necessária se: 

 A pessoa tiver perdido muito peso (estar abaixo de 70% do peso corporal ideal 

para sua idade e altura);  

 Em caso de subnutrição grave que coloca a vida em risco; 

 A perda de peso continuar, mesmo com o tratamento; 

 Se a pessoa tiver depressão grave ou pensar em cometer suicídio. 
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 Psicoterapias 

 

Diferentes tipos de psicoterapias são usadas para tratar de pessoa com 

anorexia. Tanto a terapia comportamental cognitiva individual, a terapia de grupo e a 

terapia familiar são bem-sucedidas neste sentido. 

 
Figura 60 – Pós-tratamento. 

 
Fonte: SOBRENOSSAVISAODISTORCIDA 
 

A eficácia do tratamento psicológico é clinicamente comprovada para reduzir a 

gravidade, impacto e duração da anorexia. Os objetivos a longo prazo do tratamento 

psicológico para a anorexia são reduzir o risco de comprometimento da saúde, 

incentivar o aumento de peso, comportamentos normais de alimentação e exercício, 

com plena recuperação psicológica e física. 

Em geral, o tratamento para a anorexia é bastante difícil e exige trabalho árduo 

da pessoa portadora deste distúrbio e de seus familiares. É preciso muita paciência e 

persistência, pois a pessoa pode desistir dos programas se tiverem esperanças não 

realistas de ser "curada" somente com terapia. 

A percepção precoce de um quadro de anorexia, seus sinais e sintomas pode 

fazer uma grande diferença na duração e gravidade da doença, por isso os sinais não 

devem ser ignorados, uma vez que a falta de alimentação adequada atrapalha todo o 

organismo, inclusive as atividades cerebrais, ocasionando perdas nos estudos, no 

trabalho e na vida social. A anorexia nervosa é uma doença grave e crônica que pode 

levar à morte.  
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Programas de tratamento com equipe multidisciplinar podem ajudar a pessoa 

com o distúrbio voltar para o peso normal. 

 

Figura 61 – Vector – Anorexic Woman. 

 
Fonte: 123RF 

 

 

A atuação do psicólogo é fundamental para 

superar o problema. 

 

O tratamento precisa ser cuidadoso e bastante comprometido. Para lidar com 

este transtorno é formada uma equipe multidisciplinar envolvendo o trabalho de 

médicos, psicólogo e nutricionista. 

 
 
Figura 62 – Lar e Saúde. Assistência 

 
Fonte: LARESAUDE 
 

 

O Tratamento precisa ter continuidade, uma vez que é comum a doença 

retornar, por esse motivo, a psicoterapia não pode deixa de compor as estratégias de 

enfrentamento do transtorno. 
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4 COLESTEROL 

 
Figura 63 – Colesterol alto é um dos principais problemas 
de saúde dos brasileiros. 

 
Fonte: UNINASSAU.EDU 

 

O colesterol é um tipo de gordura encontrada em nosso organismo importante 

para o seu funcionamento normal. O colesterol é o componente estrutural das 

membranas celulares em nosso corpo e está presente no coração, cérebro, fígado, 

intestinos, músculos, nervos e pele. Nosso corpo usa o colesterol para produzir alguns 

hormônios, tais como vitamina D, testosterona, estrógeno, cortisol e ácidos biliares 

que ajudam na digestão das gorduras. 

O colesterol, popularmente chamado de gordura do sangue, é uma substância 

gordurosa, esbranquiçada e sem odor. Não existe nos vegetais, apenas no organismo 

dos animais. Em pequenas quantidades, é necessário para algumas funções do 

organismo, em excesso, causa problemas. 

Encontrado em todas as células do organismo, o colesterol é utilizado para a 

produção de muitas substâncias importantes, incluindo alguns hormônios e ácidos 

biliares. 

Aproximadamente 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio 

organismo, no fígado, enquanto que os outros 30% são provenientes da dieta. 

Contudo, ao consumir grandes quantidades de alimentos ricos em gordura, o fígado 

acaba produzindo mais colesterol do que o normal. Essa produção adicional significa 

que elas vão de um nível normal de colesterol para um que não é saudável. Tanto as 

taxas de colesterol muito altas quanto às muito baixas são perigosas à saúde.  
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4.1 IMPORTÂNCIA DO COLESTEROL 

 

O colesterol circula no sangue e, à medida que os níveis de colesterol no 

sangue aumentam, aumenta também o risco para a saúde. É por isso que é importante 

ter seu colesterol testado para que você possa conhecer seus níveis. 

 

4.2 TIPOS 

 

Por se tratar de uma substância gordurosa, o colesterol não se dissolve no 

sangue. Portanto para ser transportado através da corrente sanguínea e alcançar os 

tecidos periféricos o colesterol precisa de um carregador. Esta função cabe às 

lipoproteínas que são produzidas no fígado: 

 
Figura 64 – Colesterol: entenda as diferenças entre o bom e o ruim.  

 

Fonte: ALPHALABOR  

 

4.2.1 Colesterol LDL 

 

O colesterol LDL (Low-density lipoprotein) é conhecido como o mau colesterol, 

é uma lipoproteína de baixa densidade, ele pode se acumular nas artérias e coronárias 

podendo levar a formação de placas, aterosclerose, que dificultam o fluxo sanguíneo 

para órgãos essenciais como coração e cérebro, aumentando risco de infarto e 

acidente vascular cerebral. 

 

Os valores de referência para LDL são: 

 Indivíduos com risco baixo: abaixo de 130 mg/dl 

 Indivíduos com risco intermediário: abaixo de 100 mg/dl 
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 Indivíduos com risco alto: abaixo de 70 mg/dl 

 Indivíduos com risco muito alto: abaixo de 50 mg/dl 

 

4.2.2 Colesterol HDL 

 

O colesterol HDL (High-density lipoprotein) é dito como o bom colesterol, 

lipoproteína de alta densidade que retira o colesterol das artérias e transporta até o 

fígado para ser excretado. 

Especialistas acreditam que o HDL age como um limpador, levando o 

colesterol LDL para longe das artérias e de volta para o fígado. Lá é quebrado e 

passado pelo corpo. Um nível saudável de colesterol HDL pode proteger contra 

ataques cardíacos e AVCs. O colesterol HDL não elimina completamente o colesterol 

LDL. 

 

Os valores de referência do HDL são: 

 Baixo: menor que 40 mg/dl para homens e mulheres 

 Ideal: acima de 40 mg/dl 

 

4.2.3 Colesterol VLDL 

 

O colesterol VLDL (Very low-density lipoprotein) são lipoproteínas de muito 

baixa densidade. Sua principal função é entregar colesterol e triglicérides para os 

outros tecidos a partir do fígado. Ao serem liberadas pelo fígado, as partículas de 

VLDL sofrem uma série de transformações na corrente sanguínea, liberando 

triglicérides, para serem estocados no tecido adiposo ou, utilizados como fonte de 

energia. A molécula remanescente vai dar origem à lipoproteína seguinte, o LDL. 

 

Os valores de referência do VLDL são: 

 Alto: acima de 40 mg/dl 

 Baixo: abaixo de 30 mg/dlIdeal: até 30 mg/dl. 

 

 

 



71 
 

 

4.2.4 Colesterol Total 

 

O aumento dos níveis de colesterol é chamado de dislipidemia. Durante 

muito tempo os médicos avaliaram o grau de dislipidemia através dos valores do 

colesterol total, que nada mais é do que a soma dos níveis sanguíneos de HDL, LDL, 

VLDL. Porém existem o colesterol ruim e o colesterol bom, o que torna pouca eficiente 

a avaliação conjunta deles. 

 

O valor de referência para colesterol total é: 

 Desejável: abaixo de 190 mg/dl. 

 

4.3 CAUSAS 

 

A formação de colesterol dependerá da genética, do estilo de vida, prática de 

atividade física e dieta. Os alimentos ingeridos são de extrema importância, pois 30% 

do colesterol dependem da dieta, daí sua importância para o controle dos níveis de 

LDL e HDL.  

 

4.4 FATORES DE RISCO 

 

A maioria das possíveis causas para se desenvolver colesterol alto são 

atitudes que podemos controlar. Existem apenas alguns fatores de risco para o 

colesterol elevado que estão fora do nosso alcance: 

 

 Sexo e Idade: ser mulher na menopausa aumenta o risco de colesterol alto. O 

hormônio feminino enquanto produzido oferece um efeito protetor sobre o 

colesterol HDL. Por esta razão, desde a puberdade até a menopausa, as mulheres 

geralmente têm níveis mais elevados de colesterol HDL ("bom") e níveis mais 

baixos de colesterol LDL ("mau") do que os homens. Após a menopausa, as 

mulheres tendem a ter níveis mais elevados de LDL do que os homens, 

aumentando as chances de doença coronária. 

 História Familiar: ter uma história familiar de colesterol alto é também um fator de 

risco. Se o colesterol alto é devido aos genes herdados, uma pessoa pode nascer 
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com níveis elevados de colesterol LDL devendo realizar acompanhamento médico 

desde a infância. 

 Obesidade: um índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais coloca uma pessoa 

em maior risco de colesterol alto. 

 Inatividade Física: não fazer exercícios aumenta o risco de colesterol LDL alto. 

 Fumar: o tabagismo prejudica as paredes arteriais tornando-as mais suscetíveis 

ao acúmulo de colesterol LDL. Fumar também pode diminuir o colesterol HDL. 

 Diabetes: pessoas com diabetes mellitus são mais suscetíveis a possuírem baixos 

níveis de colesterol HDL ("bom") e níveis elevados de colesterol LDL ("mau"). 

Assim como o tabagismo, o açúcar elevado no sangue pode danificar as paredes 

arteriais. 

 Alimentação: uma dieta rica em gordura saturada, gordura trans e açúcar pode 

elevar o LDL "mau" e os níveis de triglicerídeos, aumentando o risco geral de 

colesterol alto. 

 

Uma dieta rica em gorduras insaturadas e pobres em gorduras saturadas está 

indicada para todas as pessoas, independente do valor do seu colesterol. Porém 

se você tem dislipidemia, seguir está dieta é ainda mais importante. 

 

 
Figura 65 – Curiosidade: tipos de gorduras. 

 

Fonte: TODAMATERIA 

 

Entretanto, nem sempre a dieta sozinha resolve o problema do colesterol alto, 

isto porque o aumento do colesterol LDL está relacionado a fatores genéticos e 

alimentares. 70% do nosso colesterol são de origem endógena (produzido pelo 

fígado), e apenas 30% vêm da alimentação. Logo, se os valores do LDL forem muito 
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elevados, somente a dieta não será suficiente para normalizar os valores do colesterol 

ruim. 

 

4.5 SINTOMAS 

 

Colesterol alto não provoca sintomas. Portanto, colesterol alto não causa 

cansaço, dor de cabeça, falta de ar, dor no peito, palpitação, prostração ou qualquer 

outro sintoma. O colesterol alto é uma doença silenciosa. A única maneira de saber 

os níveis de colesterol é através do exame de sangue. 

Mesmo quando o paciente apresentar valores extremamente elevados não irá 

apresentar sintomas. Os sintomas como dor no peito, falta de ar, palpitação, podem 

estar associados a uma doença causada pelo aumento dos níveis de colesterol com 

angina pectoris ou mesmo infarto agudo do miocárdio. 

Tanto é que as pessoas geralmente só o descobrem quando passam por 

exames de rotina ou quando apresentam alguma complicação decorrente. Assim, o 

importante é ficar atento a sinais que podem indicar um problema mais grave: 

 Enjoos e vômitos; 

 Fadiga; 

 Indigestão; 

 Mau hálito; 

 Dor no peito; 

 Dor de cabeça; 

 Intolerância alimentar; 

 Alergias de pele; 

 Prisão de ventre ou constipação; 

 Agitação; 

 Inflamação das articulações; 

 Visão embaçada. 

 

O colesterol alto LDL no organismo também pode resultar no depósito de 

gordura no fígado. Este problema, que pode ser bem grave, apresenta alguns 

sintomas específicos: 

 Presença de pequenas bolinhas de gordura na pele (xantelasma); 
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 Inchaço na região do abdômen sem motivo aparente; 

 Aumento da sensibilidade na barriga. 

 

4.6 BUSCANDO AJUDA MÉDICA 

 

O paciente deve procurar ajuda médica, quando existe história familiar de 

colesterol alto, quando tem excesso de peso ou doenças relacionadas ao excesso de 

peso. 

 

4.7 DIAGNÓSTICO E EXAMES 

 

Especialistas que podem diagnosticar o colesterol são: clínico geral, 

endocrinologista ou cardiologista. 

 

Figura 66 – Consultas médicas gratuitas para contabilistas em 22 especialidades. 

 

Fonte: SICONTIBA 

 

Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o 

tempo. Dessa forma, você já pode chegar à consulta com algumas informações: 

 Uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram; 

 Histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos 

ou suplementos que ele tome com regularidade; 

 Se possível, peça para uma pessoa te acompanhar. 
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O médico provavelmente fará uma série de perguntas, tais como: 

 Você tem um histórico familiar de colesterol alto, pressão alta ou doença cardíaca 

ou derrames? 

 Quais são os seus hábitos de dieta e exercício físico? 

 Você fuma? Você está ou estava com outros fumantes? 

 Você já fez um teste de colesterol antes? Se sim, quando foi seu último teste? 

Quais foram seus níveis de colesterol? 

 

Também é importante levar suas dúvidas para a consulta por escrito, 

começando pela mais importante. Isso garante que você conseguirá respostas para 

todas as perguntas relevantes antes da consulta acabar. Para colesterol, algumas 

perguntas básicas incluem: 

 Que tipos de testes eu preciso fazer? 

 Qual o melhor tratamento? 

 Quais alimentos devo comer, ou evitar? 

 Qual é o nível adequado de atividade física? 

 Com que frequência, preciso fazer um teste de colesterol? 

 Eu tenho outras condições de saúde. Como posso administrá-los melhor juntos? 

 Há alguma restrição que eu precise seguir? 

 Se eu precisar de medicação, existe uma alternativa genérica ao medicamento que 

você está me prescrevendo? 

 Não hesite em fazer outras perguntas, caso elas ocorram no momento da consulta. 

 

4.8 DIAGNÓSTICO DE COLESTEROL 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis ideais de 

colesterol no sangue devem ser: 

 Pacientes de alto risco: LDL abaixo de 70 mg/dL 

 Pacientes de risco intermediário: LDL abaixo de 100 mg/dL 

 Pacientes com baixo risco devem ter seus limites de colesterol individualizados 

pelo médico. 
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São condições de alto risco: 

 

 Doença aterosclerótica arterial coronária, cerebrovascular ou obstrutiva periférica, 

com manifestações clínicas (eventos CV); 

 Ateroclerose na forma subclínica, significativa, documentada por metodologia 

diagnóstica; 

 Procedimentos de revascularização arterial; 

 Diabetes tipo I e diabetes tipo II; 

 Doença renal crônica; 

 Hipercolesterolemia familiar (HF). 

 

São condições de abaixo risco: 

 

São considerados como de baixo risco aqueles com probabilidade menor 

que 5% de apresentarem os principais eventos cardiovasculares (doença arterial 

coronariana, AVC, doença arterial obstrutiva periférica ou insuficiência cardíaca) em 

10 anos. Os pacientes classificados nessa categoria e que apresentem histórico 

familiar de doença cardiovascular prematura serão reclassificados para risco 

intermediário. 

 

São condições de risco intermediário: 

 

 São considerados como de risco intermediário: homens com risco calculado entre 

5% e 20% e mulheres com risco calculado entre 5% e 10% de ocorrência de algum 

dos eventos citados. 

 São considerados de alto risco: aqueles com probabilidade de evento 

cardiovascular acima de 20% para homens e acima de 10% para mulheres no 

período de 10 anos. 

 

Nos indivíduos de risco intermediário, deve utilizar os fatores agravantes, que 

quando presentes (pelo menos um desses) reclassificam o indivíduo para a condição 
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de alto risco (Fatores reconhecidos em anamnese clínica e em diversos tipos de 

exames): 

 História familiar de doença arterial coronária prematura (parente de primeiro grau 

masculino com menor de 55 anos ou feminino com menos de 65 anos); 

 Critérios de Síndrome metabólica de acordo com a International Diabetes 

Federation (IDF); 

 Microalbuminúria (30-300 µg/min) ou macroalbuminúria (>300 µg/min); 

 Hipertrofia Ventricular Esquerda; 

 Proteína-C-Reativa de alta sensibilidade acima de 2 mg/dL; 

 Espessura íntima-média de carótidas acima de 100; 

 Escore de cálcio coronário acima de 100; 

 Índice tornozelo-braquial (ITB) abaixo de 0,9.  

 

4.9 COLESTEROL E TRIGLICÉRIDES ALTOS X ADOLESCÊNCIA 

 

De acordo com estudo o colesterol e triglicérides altos também são coisas da 

adolescência. 

Tem muito menino e menina que vira adolescente sem nunca ter feito um 

exame sequer, para saber como estão as gorduras no sangue. E, na entrada da 

puberdade, não dá mais para protelar. 

 
Figura 67 – Colesterol e triglicérides altos também são  
coisas da adolescência.  

 
Fonte: MAURICIODESOUZALIMA.BLOGOSFERA 

 

Puberdade é a etapa dentro do período da adolescência que concentra as 

transformações físicas. Ou seja, surgiram os primeiros pelos, o apetite aumentou, 

aquele par de tênis comprado há apenas dois meses já não serve mais... São sinais 
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de que está na hora de conversar com médico sobre colesterol e triglicérides — temas 

que, na cabeça das pessoas, são mais ligados à vida adulta. Errado! 

O check-up de um adolescente vai bem além de dosar seus hormônios. E, em 

um planeta no qual a maior causa de mortes são as doenças cardiovasculares, se 

torna fundamental acompanhar os níveis de gorduras no sangue para prevenir 

problemas futuros. Até porque o efeito do excesso dessas substâncias na circulação 

é cumulativo, e a longo prazo.  

Se na família existem indivíduos com colesterol elevado — especialmente se 

for o pai ou a mãe — é preciso ficar ainda mais alerta. Alguns casos têm a ver com 

hereditariedade e eles são, por vezes, enganadores.  

Primeiro, vamos lembrar: nem colesterol, nem triglicérides nas alturas 

provocam sintomas. E, para piorar, todo mundo tende a associar níveis altos dessas 

gorduras aos jovens gordinhos. De novo, errado! 

Há, infelizmente, muito adolescente com colesterol alto que é magro. Se há 

uma tendência genética (como a maior parte da substância é sintetizada pelo próprio 

fígado, apenas uns 25% são provenientes da alimentação), e para confundir ainda 

mais, esse garoto ou essa garota pode até comer de maneira equilibrada e fazer 

alguma atividade física, ninguém desconfiará. 

Enquanto isso, silenciosamente, o colesterol em níveis estratosféricos 

começa a formar placas nas artérias. Aos poucos, elas vão diminuindo o espaço para 

o fluxo de sangue passar, o que aumenta a pressão da circulação sobre as paredes 

internas desses vasos. Resultado: encontramos cada vez mais adolescentes que são 

hipertensos. Por trás da pressão alta, muitas vezes há o desequilíbrio das gorduras, 

além de outros fatores. 

 
Figura 68 – Cientistas descobrem proteínas que faz  
aumentar o colesterol ruim. 

 
Fonte: OSUL 
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Mesmo quando a origem do problema é genética, o médico nem sempre entra 

logo com medicação, como as famosas estatinas para baixar os níveis do colesterol. 

Na maioria das vezes, ele primeiro tenta controlar a situação prescrevendo mais 

sessões de exercício durante a semana e orientando a dieta — nos casos, com a 

ajuda de profissionais da área. 

O consumo de alimentos cheios de fibra, por exemplo, ajuda bastante. É 

conhecida uma dica simples: que os adolescentes às voltas com um colesterol 

elevado, procurem consumir 05 colheres de sopa de aveia diariamente. Nem todos 

conseguem, mas as fibras solúveis da aveia, uma vez no intestino, arrastam parte do 

excesso de colesterol para fora. 

 
Figura 69 – Escolha certa: aveia. 

 

Fonte: NAOPIRADESOPILA 

 

Se nada disso funciona, óbvio, é preciso pensar em saídas medicamentosas, 

antes que a situação chegue a um ponto que será difícil de reverter mais tarde. E 

reforçando: os estragos nas artérias provocados ainda na adolescência poderão ser 

o estopim, lá adiante, de um infarto ou de um acidente vascular cerebral, o AVC. 

Existem jovens, porém, que apresentam colesterol e triglicérides em níveis 

preocupantes e que, no entanto, não carregam uma predisposição genética. E, aí, o 

problema tem a ver exclusivamente com uma alimentação desequilibrada somada ao 

sedentarismo. Não pense que é mais fácil corrigir casos assim. 

O mau comportamento não costuma ser do garoto ou da garota isoladamente, 

mas tem a ver com a dinâmica da casa. E, às vezes, pode ser complicado mudar os 

hábitos de uma família inteira. Ela precisa ser parceira e aproveitar a oportunidade 

para que todos se empenhem no sentido de adotar atitudes mais saudáveis, em vez 

de só ficar culpando o que o filho come quando está na rua. Não é por aí. 
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Nesse ponto, as triglicérides — que fazem tão mal para o sistema 

cardiovascular quando o colesterol — são bem mais sensíveis aos ajustes na dieta. 

Se conseguirmos convencer o adolescente a consumir menos carboidratos simples, 

como o açúcar, seus níveis reagem depressa e de maneira muito positiva. 

Para que tenha noção, em geral os valores de triglicérides devem ficar abaixo 

de 100 mililitros do decilitro de sangue. Os do colesterol total, menores do que 150 

ml/dl. Os do LDL, que popularmente as pessoas chamam de colesterol ruim, inferiores 

a 110 ml/dl. E, no caso do HDL, que seria o colesterol bom, o ideal é que ele fique 

acima de 40 ml/dl. Mas, isso é apenas para lhe dar uma noção. Os valores de 

referência mudam ligeiramente de laboratório para laboratório e, conforme a idade do 

adolescente, eles não serão iguais aos dos adultos. 

O que mais funciona, é estimular o próprio adolescente a alcançar os níveis 

ideais como se a meta fosse um tremendo desafio para ele, quase como em um jogo 

de videogame, testando suas habilidades. Parece algo esquisito, mas é o que dá mais 

certo. 

 

4.10 CRIANÇAS E TESTE DE COLESTEROL 

 

Para a maioria das crianças, o Instituto Americano do Coração, Pulmão e 

Sangue recomenda um teste de triagem de colesterol entre as idades de 09 e 11 anos, 

e outro teste de triagem de colesterol entre as idades de 17 e 21 anos. 

O teste do colesterol é geralmente evitado entre as idades de 12 e 16 anos, 

porque os resultados falso-negativos são mais prováveis dentro dessa faixa etária. 

 
Figura 70 – Saúde. Ei doutor, devagar aí, que exame 
de colesterol alto em crianças não prova nada.  

 
Fonte: NOTIBRAS 
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Se seu filho tiver um histórico familiar de doença cardíaca precoce ou um 

histórico pessoal de obesidade ou diabetes, seu médico poderá recomendar um teste 

de colesterol mais cedo, ou mais frequente. 

 

4.11 TRATAMENTO E CUIDADOS 

 

Mudanças de estilo de vida, como exercício e comer uma dieta saudável são 

a primeira linha de defesa contra o colesterol elevado. Uma dieta rica em gorduras 

insaturadas e pobres em gorduras saturadas está indicada para todas as pessoas, 

independente do valor do seu colesterol.  

Porém se você tem dislipidemia, seguir está dieta é ainda mais importante. 

Entretanto, nem sempre ela sozinha resolve o problema do colesterol alto, isto porque 

o aumento do colesterol LDL está relacionado a fatores genéticos e alimentares. Todo 

paciente com colesterol elevado deve se submeter à dieta, praticar exercícios físicos 

regulares e se estiver acima do peso, emagrecer. 

Lembre-se de que todos os alimentos de origem animal possuem colesterol. 

Portanto, dê preferência a alimentos de origem vegetal: frutas, verduras, legumes e 

grãos. Quem tem predisposição ao colesterol alto deve seguir as mesmas 

recomendações descritas no tratamento: manter hábitos de vida saudáveis, evitar o 

fumo e controlar o colesterol e a pressão arterial.  

 

Sugestões de Hábitos: 

 Coma mais frutas e vegetais; 

 Coma mais peixe grelhado ou assado e menos carnes fritas; 

 Coma uma variedade de alimentos ricos em fibras, como aveia, pães integrais e 

maçãs. As fibras ajudam a reduzir as taxas de colesterol; 

 Limite à ingestão de gorduras saturadas, como gordura de derivados de leite; 

 Limite os alimentos ricos em colesterol, como gema de ovo e fígado; 

 Utilize derivados de leite pobres em gordura: leite desnatado, iogurte desnatado e 

sorvetes light; 

 Evite frituras. 
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Figura 71 e 72 – Conheça as diferenças entre o Colesterol Bom e Ruim. 

 
Figura 71                                                               

 

Figura 72 

 

Fonte: CENAPRO 
 

 

Os cuidados com a alimentação devem ser redobrados por pessoas com 

diabetes, pois estas apresentam riscos de manifestações da aterosclerose, de três a 

quatro vezes maiores que as pessoas não diabéticas. Há alimentos que ajudam a 

reduzir as taxas de colesterol no sangue, assim como também existem os que devem 

ser evitados. 

 

4.12 MEDICAMENTOS 

 

Apesar da dieta e da atividade física muitas vezes o colesterol permanece 

elevado, e muitas vezes devemos usar medicamento para diminuir os níveis de LDL. 

Os medicamentos de escolha para redução do LDL e aumento do HDL são 

as chamadas estatinas, também chamadas de inibidores da enzima HMG-coA 

reductase (enzima do fígado responsável pela produção de colesterol). 

 

As estatinas que dispomos nas farmácias são: 

 Sinvastatina 

 Atorvastatina 

 Fluvastatina 

 Pravastatina 

 Rosuvastatina 

 Pitavastatina 
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Os medicamentos mais usados para o tratamento de colesterol são: 

 Atorvastatina Cálcica 

 Crestor 

 Fenofibrato 

 Lipitor 

 

SOMENTE UM MÉDICO pode dizer qual o medicamento mais indicado para o 

seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à 

risca as orientações do seu médico e NUNCA SE AUTOMEDIQUE. Não interrompa o 

uso do medicamento sem consultar um médico antes e, se tomá-lo mais de uma vez 

ou em quantidades muito maiores do que a prescrita, comunique ao seu médico. Siga 

as instruções na bula. 

 

4.13 COLESTEROL TEM CURA? 

 

Em casos de origem genética há controle com medicamentos, alimentação e 

atividade física. Em casos de erro alimentar, a reeducação alimentar e atividade física 

ajudará a controlar. O endocrinologista consegue rastrear se é por origem genética ou 

comportamental.  

 

4.14 COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS 

 

Níveis elevados de colesterol estão associados a doenças coronarianas e 

aterosclerose. As recomendações habituais são para uma ingestão diária de 

colesterol inferior a 300 mg, quantidade que representa cerca de 50% da quantidade 

ingerida pelos norte-americanos. 

 

 Aterosclerose 

 

É o endurecimento das paredes dos vasos causado pela deposição de 

gordura e colesterol. Existe uma predisposição genética que, combinada com o fumo, 

o estresse, a vida sedentária e a pressão alta, pode levar à doença. 
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Figura 73 – Colesterol alto: sintomas, causas, dieta,  
remédios e como evitar. Complicações.  

 
Fonte: ATIVOSAUDE 

 

4.15 CONVIVENDO/PROGNÓSTICO 

 

Mudanças no estilo de vida são essenciais para melhorar seu nível de 

colesterol. Perder o excesso de peso, comer alimentos saudáveis, aumentar sua 

atividade física e parar de fumar são fatores que irão ajudar você a conviver com o 

colesterol.  

 

4.15.1 COMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS:  

 
Figura 74 – Como fazer uma mesa saudável?  
Comer na quantidade correta!  

 
Fonte: COLEGIOWEB 

 

O que você come tem um impacto direto no seu nível de colesterol. Portanto: 

 

 Escolha Gorduras Saudáveis: a gordura saturada e a gordura trans aumentam 

o colesterol total e o colesterol LDL. As fontes mais comuns de gordura saturada 

na dieta são carne vermelha, carnes processadas e produtos lácteos que não são 
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isentos de gordura. Gordura monoinsaturada - encontrada em óleos de oliva e 

canola - é uma opção mais saudável. Abacates, amêndoas, e nozes são outras 

fontes de gordura saudável. 

 Evite Gorduras Trans: as gorduras trans, que são frequentemente encontradas 

em margarinas e biscoitos, bolachas e salgadinhos comercialmente assados, são 

particularmente ruins para os níveis de colesterol. Não só as gorduras trans 

aumentam o colesterol LDL ("ruim"), mas também diminuem o colesterol HDL 

("bom"). Alimentos listando "óleos parcialmente hidrogenados" nos ingredientes 

contêm gorduras trans. 

 Limite seu Colesterol Dietético: as fontes mais concentradas de colesterol 

incluem carnes de órgãos, gema de ovo e produtos de leite integral. Use cortes de 

carne magra e leite desnatado em vez disso. Limite a ingestão de ovos a não mais 

que 07 por semana 

 Selecione Grãos Inteiros: vários nutrientes encontrados nos grãos integrais 

promovem a saúde do coração. Escolha pão integral, massa de trigo integral, 

farinha de trigo integral e arroz integral. Farinha de aveia e aveia são outras boas 

escolhas. 

 Consuma mais Frutas e Legumes: frutas e vegetais são ricos em fibras 

alimentares, o que pode ajudar a reduzir o colesterol. Snack com frutas da estação. 

Experimentar com caçarolas à base de vegetais, sopas e salteados. 

 Coma peixe, saudável para o coração: alguns tipos de peixe - como bacalhau, 

atum e alabote - têm menos gordura total, gordura saturada e colesterol, do que 

carne e aves. Salmão, cavala e arenque são ricos em: ácidos graxos, ômega-3, 

que ajudam a promover a saúde do coração. 

 Beba álcool com moderação: o uso moderado de álcool pode aumentar os níveis 

de colesterol HDL, mas os benefícios não são fortes o suficiente para recomendar 

álcool para quem não bebe. Se você optar por beber, faça isso com moderação. 

Isso significa que não mais do que uma bebida por dia para as mulheres e uma a 

duas bebidas por dia para os homens. 
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4.15.2 EXERCITE-SE REGULARMENTE 

 

O exercício regular pode ajudar a melhorar seus níveis de colesterol. Com o 

seu médico, trabalhe até 30 a 60 minutos de exercício por dia. Dê uma rápida 

caminhada diária. Ande na sua bicicleta. Nadar. Para manter sua motivação, 

mantenha-a divertida. Encontre um companheiro de exercício ou participe de um 

grupo de exercícios. E você não precisa obter todos os 30 a 60 minutos em uma 

sessão de exercícios. Se você conseguir fazer de três a seis intervalos de 10 minutos 

de exercício, ainda assim terá alguns benefícios. Se você não estiver fazendo nenhum 

exercício agora, experimente 15 minutos de exercício por dia, vários dias da semana. 

Algum exercício é muito melhor que nenhum exercício. 

 
Figura 75 – Mundo da Mulher. Saúde e Beleza Feminina.  
Fazer exercício com a família. 

 
Fonte:  MUNDODAMULHER 
 

 

4.15.3 NÃO FUME 

 

Se você fuma, pare. O tabagismo aumenta o risco de doença cardíaca, pois 

danifica os vasos sanguíneos e acelera o acúmulo de placas nas artérias. 
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Figura 76 – Vamos falar sobre tabagismo?  
Medicina Preventiva.  

 
Fonte: UNIMEDRIOPRETO 

 

4.16 PREVENÇÃO 

 

Há alimentos que ajudam a reduzir as taxas de colesterol no sangue, assim 

como também existem os que devem ser evitados. Para isso, preste atenção nas duas 

listas abaixo: 

 

                   ALIMENTOS RICOS EM COLESTEROL 
 

Bacon 

Chantilly 

Ovas de peixes 

Biscoitos amanteigados 

Doces cremosos 

Pele de aves 

Camarão 

Queijos amarelos 

Carnes vermelhas "gordas" 

Gema de ovos 

Sorvetes cremosos 

Creme de leite 

Lagosta 

Vísceras. 

 

   
Figura 77 – Alimentos ricos em colesterol ruim (LDL). O colesterol ruim (LDL)       

 

Fonte: MELHORCOMSAUDE 
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ALIMENTOS QUE AJUDAM A REDUZIR O COLESTEROL 
 

Aipo 

Couve-de-bruxelas 

Bagaço da laranja 

Ameixa preta 

Couve-flor 

Mamão 

Amora 

Damasco 

Mandioca 

Azeite de oliva 

Ervilha 

Pão integral 

Aveia 

Farelo de aveia 

Pera 

Cenoura 

Farelo de trigo 

Pêssego 

Cereais integrais 

Feijão 

Quiabo 

Cevada 

Figo 

Vegetais folhosos 

 
Figura 78 – Alimentos que baixam o colesterol ruim no sangue. 

 
Fonte: VIVERBEMSJ 
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5 PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA 

 

Figura 79 – Como prevenir a hipertensão.  

 

Fonte: OSWALDOCRUZ 

 

 

5.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (PRESSÃO ALTA) 

 

A Hipertensão é um problema de saúde pública que atinge homens e mulheres 

no mundo todo, no Brasil, segundo uma estatística feita na data de 23 de abril de 2018 

pela SOCIESP - Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, mais de 30 

milhões de pessoas no Brasil sofrem de hipertensão, 90% dos casos são herdados 

pelos pais.  

É uma doença considerada silenciosa, grave que pode comprometer todos os 

órgãos, principalmente, o coração devido o esforço maior que ele exerce, causando 

uma dilatação do mesmo, podendo causar insuficiência cardíaca e outras doenças 

secundárias como o derrame cerebral e insuficiência renal. 

Hipertensão Arterial Sistêmica ou simplesmente "Hipertensão Arterial" ou mais 

popularmente "Pressão Alta" é o aumento da pressão que o sangue exerce dentro das 

veias e artérias da circulação acima dos valores considerados como normais que 

arbitrariamente são considerados em 140/90 mmHg (ou 14 por 9). 

A pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da 

pressão sanguínea nas artérias. É a força que o sangue exerce sobre as paredes dos 

vasos sanguíneos.  
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Figura 80 – Hipertensão arterial para leigos.  

 

Fonte: SLIDESHARE.NET 

 

A hipertensão arterial não é necessariamente uma doença do coração, porém, 

afeta e está íntima e diretamente relacionada às doenças cardiovasculares, 

principalmente o infarto do coração e o acidente vascular cerebral (AVC) ou 

simplesmente "derrame cerebral", na verdade ela é uma doença dos vasos. O coração 

bombeia sangue para as artérias (vasos sanguíneos), que levam o sangue para todos 

os órgãos de nosso corpo, ou seja, para toda economia orgânica. 

A pressão alta é perigosa porque faz o coração trabalhar mais para bombear o 

sangue para o corpo. Isso contribui para o endurecimento das artérias (aterosclerose, 

que é os endurecimentos dos vasos por substancias, como colesterol total, LDL – mau 

colesterol, falta ou diminuição do bom colesterol - HDL, triglicérides e outros 

problemas dos vasos), além do comprometimento da arteriosclerose ou esclerose da 

artéria, que tem um nome parecido, mas é o comprometimento dos vasos e não do 

conteúdo dos mesmos. 

Além disso, a hipertensão arterial pode lesar os rins causando insuficiência 

renal e obstruir as artérias dos membros inferiores causando uma doença chamada 

"insuficiência vascular periférica". Essas complicações geralmente levam à invalidez 

parcial ou total, sendo na sua totalidade permanente, provocando a morte em um 

número significativo de casos e acometendo as pessoas geralmente a partir de 40 

anos de idade, época em que esses indivíduos são muito importantes do ponto de 

vista social, econômico e familiar, pois eles já têm formação profissional, ocupam um 

papel na sociedade e possuem famílias que dependem dele. 
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5.1.1 ESFIGMOMANÔMETRO 

Figura 81 – Esfigmomanômetro e 
Estetoscópio BIC Rosa. 

 

Fonte: HOSPINET 

Figura 82 – Hipertensão: causas, sintomas, 
diagnóstico e como baixar a pressão. 

 

Fonte: SAÚDE.ABRIL 

 

 

O Esfigmomanômetro é o aparelho usado para medir a pressão, porém 

considera-se normal para ouvir os sons do peito. 

Considera-se ideal a pressão igual ou menor que 140/90 mm Hg, considerado 

esse resultado como o primeiro número a ser registrado após o coração liberar o 

sangue, o ideal é que não passe de 12mmHg. 

 

Figura 83 – O que é a hipertensão? Eu sou 12 por 8. 

 

Fonte: EUSOU12POR8 

 

Pode-se afirmar que não existe sintomas para a hipertensão, geralmente 

quando surgem são graves. A pressão alta não tem cura, mas pode ser controlada. 

Somente com um acompanhamento médico é possível ter um diagnóstico para o 

controle e tratamento da pressão alta, devido às mudanças causadas pelo avanço da 

idade é normal que aconteça mudanças na pressão. 

É necessário um acompanhamento a cada seis meses para realizar diagnóstico 

precoce. Segundo o cardiologista e presidente da SOCESP, Dr. José Francisco Kerr 

Saraiva. 
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Figura 84 – Valores Normais da Pressão Arterial.  

 
Fonte: MDSAUDE 

 

5.1.2 CAUSAS 

 

O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que 

influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. 

 

5.1.3 SINAIS E SINTOMAS 

 

A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do 

que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. 

Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobre 

muito. Pode ocorrer quando: 

 Dores no peito; 

 Dor de cabeça; 

 Falta de ar; 

 Tonturas; 

 Enjoo; 

 Zumbido no ouvido; 

 Fraqueza; 

 Visão dupla, embaçada ou borrada; 

 Sonolência; 

 Sangramento nasal. 
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5.1.4 FATORES DE RISCO 

 

Como já vimos a pressão alta é um dos principais fatores de risco para a 

ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e cardíaca.  

A doença não só prejudica sob estes aspectos, mas ainda onera o sistema 

previdenciário com afastamento do trabalho e gastos com médicos e tratamentos. 

Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo – SOCESP, diversos 

fatores contribuem para a elevação da pressão arterial, dentre eles: 

 Fumo; 

 Consumo excessivo de bebidas alcoólicas; 

 Obesidade; 

 Stress; 

 Elevado consumo de sal; 

 Níveis altos de colesterol e triglicerídios; 

 Sedentarismo (Falta de atividade física); 

 Idade acima de 60 anos; 

 História de Hipertensão na família (herança familiar). 

 

Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da pressão alta é 

maior na raça negra, e em diabéticos. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) através das Unidades básicas de saúde, 

(UBS/ESF), conveniadas com a farmácia popular viabiliza através de receitas médicas 

emitidas pelo médico, seja elas, pública ou privada com validade de 120 dias passa a 

fornecer os medicamentos necessário para o controle desta classe de pessoas 

hipertensos. 

 

5.1.5 DIAGNÓSTICO 

 

É importante medir a pressão regulamente, uma vez que essa á a única 

maneira para se diagnosticar a hipertensão. 

É aconselhável que pessoas acima de 20 anos de idade devem aferir a 

pressão ao menos uma vez por ano, e se houver caso de pressão alta na família, o 

mínimo para um controle seguro é pelo menos duas vezes por ano. 
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A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. 

Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente. 

 

5.1.6 TRATAMENTO 

 

Os tratamentos podem ser divididos em não medicamentoso e medicamentoso, 

sendo que os primeiros instituídos mesmo naqueles pacientes com hipertensão 

severa. Vale lembrar que 70% dos hipertensos são de grau leve e moderado e nestes 

casos, só o tratamento não medicamentoso pode controlar a pressão arterial, os 

principais itens deste tratamento são: 

 

5.1.6.1 Tratamento NÃO Medicamentoso  

 

Controlar o peso corporal, uma vez que é plenamente conhecido que existe 

uma relação direta entre obesidade e níveis elevados de pressão arterial, 

principalmente naquelas pessoas com tendência genética à hipertensão. 

Diminuir a ingestão do sal de cozinha (cloreto de sódio) a no máximo 6g sal/dia. 

Como regra prática, vale dizer que uma família com 5 elementos deve consumir o 

máximo de 01 kilograma de sal por mês.  

 

 Evitar alimentos com alto teor de sal, como: 

 Batata frita com sal; 

 Embutidos (linguiça, salsicha, etc.); 

 Frios (mortadela, salame, presunto, etc.); 

 Alimentos enlatados, molhos industrializados, picles, pizzas, queijos, 

azeitonas, etc. 

 

 Atividades Físicas: 

 

A prática regular e constante de exercícios físicos, principalmente os aeróbicos 

como caminhada, natação, tênis, futebol, vôlei, basquete, etc. Os hipertensos 

quando não estão com os seus valores pressóricos controlados, devem evitar 

os exercícios chamados isométricos ou estáticos com halterofilismo, 
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musculação e empurrar ou carregar objetos pesados, pois, estes elevam muito 

a pressão arterial. 

 

 Bebidas Alcoólicas: 

 

Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas para no máximo 20ml de álcool por 

dia. Em termos práticos, isso corresponde a 720ml de cerveja ou 60ml de 

bebida destilada ou 240ml de vinho. É bom enfatizar que, embora essa 

quantidade de álcool não causa a Hipertensão Arterial Sistêmica. 

 

5.1.6.2 Tratamento Farmacológico  

 

Deve-se instituí-lo sempre que se tratar de hipertensão severa e/ou quando o 

tratamento não farmacológico não conseguir controlar a pressão arterial, sempre 

com orientação médica. 

 

5.1.7 PREVENÇÃO 

 

Além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um 

estilo de vida saudável: 

 Uma alimentação saudável e balanceada, evitando alimentos gordurosos; 

 Praticar atividades físicas regularmente; 

 Manter o peso adequado (controlar a gordura da cintura, estima-se que a medida 

limite para os homens é de 94 cm e para as mulheres de 80 cm);  

 Não abusar do sal (utilizar outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos); 

 Moderar o consumo de álcool; 

 Abandonar o fumo;  

 Controlar o diabetes; 

 Eliminar o stress (Aproveitar momentos de lazer). 

 

Outro fator de orientação aos hipertensos e a carência de vitamina D, pode 

causar sintomas como tonturas o aumento da pressão e transpiração em excesso, por 

esta razão orienta o controle de exposição a luz solar. 
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Mediante todas esses cuidados e orientações, após uma mudança de hábitos 

alimentares e estilo de vida controlado o hipertenso deve observar se está pressão 

ainda continua tendo alteração para um próximo caminho, sendo ele avaliado pelo 

médico para que venha ser usado os medicamentos necessário para o controle da 

pressão, lembrando que todos os cuidados não eliminam a doença até pelo fato de a 

mesma não ter cura, somente o controle e manter os cuidados minuciosamente. 

 
Figura 85 – Os perigos silenciosos da hipertensão. 

 

Fonte: BIOANALISE 
 

 

5.2 HIPOTENSÃO ARTERIAL (PRESSÃO BAIXA) 

 

A Pressão baixa ou hipotensão arterial acontece quando a pressão arterial cai, 

ou seja, quando os níveis da pressão arterial são muito baixos para o fluxo sanguíneo. 

É muitas vezes comparadas como um choque, causando danos nos órgãos a ponto 

de provocar sintomas como tonturas, ou desmaio, isso pode ser ocasionado em 

virtude de uma queda brusca, por causa da não oxigenação no cérebro. 

 
Figura 86 – Pressão baixa pela visão da metafísica.  

 
Fonte: LOTUSESOTERISMO.BLOGSPOT 
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Existem pessoas com perfeita saúde que também apresentam o quadro de 

pressão baixa. Ter a pressão baixa é algo comum na fase da infância, e mas, com o 

passar dos anos começa a sofrer alterações comum na fase da infância do que em 

adultos, por estar razão não e considerada uma doença, mas pode comprometer a 

qualidade de vida, necessita de acompanhamento médico, em outra analise a mesma 

pode estar relacionada com doenças consideradas graves, como diabetes, infarto do 

miocárdio, embolia pulmonar, até mesmo algumas síndromes. Considera-se pressão 

baixa os seguintes níveis menores que 90mmHg x 60mmHg- a definição da pressão 

9 por 6. 

 

5.2.1 CAUSAS 

 

Algumas condições médicas podem causar diminuição da pressão arterial são elas: 

 Problemas do coração (ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, etc.); 

 Problemas endócrinos (tireoide, insuficiência adrenal, diabetes, etc.); 

 Desidratação; 

 Queimadura grave; 

 Perda grave de sangue; 

 Infecção grave (septicemia); 

 Reações alérgicas graves (anafilaxia); 

 Anemia por falta de vitamina B2 e Ácido Fólico; 

 Ficar de pé por um longo tempo; 

 Levantar-se depois de passar muito tempo deitado ou sentado. 

 

5.2.2 SINAIS E SINTOMAS 

 

Quando a pressão está baixa o cérebro passa a não corresponder aos 

comandos, e começa a funcionar mal, em primeiro lugar, porque está localizado na 

parte superior do corpo e o fluxo sanguíneo precisa vencer a gravidade para chegar 

ao cérebro, quando isso não ocorre devido à queda de pressão a pessoa começa a 

sentir tonturas eminentes, vertigem devido está falta de oxigenação, ocasionando falta 
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de ar, dores torácicas, tudo isso por não fornecer o sangue suficiente. Outro sintoma 

frequente é a pessoa sentir palpitações 

 
Figura 87 – Sintomas de pressão abaixa (hipotensão arterial).  

 

Fonte: BR.PINTEREST 

 

Geralmente a hipotensão não traz riscos para a saúde, porém quando surge de 

repente acompanhada de vários sintomas e necessário cuidados e atenção, pois, 

pode agravar-se causando infecções, desidratação ou até mesmo problemas 

cardíacos.  

 
Figura 88 – Pressão arterial baixa. 

 

Fonte: MINUTOENFERMAGEM 

 

Existem outros sinais da hipotensão: 

 Dor de cabeça; 

 Visão turva; 

 Escurecimento das vistas ao levantar rapidamente; 

 Confusão mental; 

 Tonturas; 
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 Sonolência; 

 Fraqueza; 

 Boca seca; 

 Ânsia de vomito. 

 

5.2.3 TIPOS 

 

5.2.3.1 Hipotensão Postural ou Ortostática 

 

É uma queda súbita da pressão arterial, isso acontece, geralmente, quando a 

pessoa se levanta de uma posição que estava por muito tempo (deitada ou sentada). 

Isso se deve ao fato da gravidade que faz com que o sangue se acumule nas pernas 

quando a pessoa se levanta rapidamente. Para haver compensação e que o cérebro 

receba sangue suficiente, o corpo aumenta a frequência cardíaca e contrair os vasos 

sanguíneos. 

Em pessoas com hipotensão ortostática, esse mecanismo de compensação 

falha e a pressão arterial cai, levando a sintomas como tonturas, vertigens, visão turva 

e até mesmo desmaios. 

 

5.2.3.2 Hipotensão Pós-Prandial 

 

Esta é uma queda da pressão arterial após a ingestão de grandes refeições 

(almoço e jantar). Ela afeta principalmente adultos mais velhos. Assim como a 

gravidade puxa o sangue para o seu pé, uma grande quantidade de sangue flui para 

o seu aparelho digestivo depois de uma refeição. 

 

5.2.3.3 Hipotensão Neural Mediada 

 

Esse distúrbio faz com que a pressão arterial caia após a pessoa ficar de pé 

por longos períodos. Isso causa sintomas como tonturas, náuseas e desmaios. A 

hipotensão neural mediada afeta principalmente os jovens, e parece ocorrer devido a 

uma falha de comunicação entre o coração e o cérebro. 
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5.2.4 FATORES DE RISCO 

 

Qualquer pessoa pode ter uma queda de pressão, porém, existem alguns 

fatores que aumenta esse risco, tais quais: 

 Idade (Quanto mais velho, maiores são as chances de hipotensão ortostática, 

já no caso dos mais jovem o risco e ter hipotensão neural mediada); 

 Certas doenças como: Diabetes, doenças cardiovasculares e Parkinson; 

 Uso de algumas medicações. 

 

5.2.5 DIAGNÓSTICO 

 

Em muitos casos, a pressão baixa não é grave. Mesmo tonturas ocasionais ou 

vertigens pode ser um problema relativamente pequeno, como uma desidratação leve. 

Para verificar as causa da pressão baixo o médico deverá fazer uma avaliação, 

que consta de Anamnese completa, exame físico e pode também precisar de outros 

testes que julgar necessário. Isso ajuda a determinar o tratamento adequado e 

identificar quaisquer problemas de coração, cérebro ou sistema nervoso que estão 

causando a hipotensão.  

 

Para chegar a um diagnóstico, o médico pode recomendar um ou mais dos 

seguintes testes: 

 Leitura da pressão arterial; 

 Eletrocardiograma (ECG); 

 Ecocardiograma; 

 Teste de esforço; 

 Manobra de Valsalva; 

 Teste de inclinação. 
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Figura 89 – Sintomas da pressão alta – Hipertensão Arterial. 

 

Fonte: MDSAUDE 

 

Existe um exame clinico denominado MAPA – Monitorização ambulatorial da 

pressão arterial, através desta são colhida dados importantes para melhor avaliação 

médica.  

 

5.2.6 TRATAMENTO 

 

O tratamento irá depender do tipo de hipotensão e quais são os sintomas. O 

médico poderá, também, caso julgue necessário recomendar algumas mudanças no 

estilo de vida da pessoa, tais quais:  

 Adicionar mais sal à dieta; 

 Ingerir mais água ou obter fluidos por via intravenosa (IV), se a pessoa estiver 

muito desidratado; 

 Alterar ou interromper medicamentos que baixam a pressão arterial; 

 Usar meias de compressão; 

 Tomar medicamentos para tratar o problema que está causando a pressão arterial 

baixa (antibióticos para tratar a infecção ou medicamentos para parar o vômito ou 

diarreia). 

 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
Figura 90 – A pressão arterial pode baixar com o  
aumento das temperaturas, aprenda a se prevenir.  

 
Fonte: GETNINJAS 

 

Em caso de queda brusca de pressão é necessário colocar o paciente com as 

pernas erguidas para cima como mostra está ilustração abaixo: 

 
 
Figura 91 – Pressão baixa? Descubra sintomas,  
causas e o que fazer!  

 
Fonte: CAMPONOVOONLINE 

 

Segundo o cardiologista José Pedro Jorge Filho, membro do comitê de 

Cardiologia da Unimed BH, o mesmo afirma que não há necessidades de remédios 

para a correção, pois na maioria dos casos a mudança de hábitos e ajustes de 

comportamento o suficiente. 

 

Também pode–se utilizar de algumas dicas de tratamento natural para o controle 

da pressão baixa: 

 

Um ótimo tratamento natural para pressão baixa é o chá de alecrim com erva-

doce, pois é estimulante e favorece o aumento da pressão arterial. 
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Figura 92 – Benefícios do chá de alecrim para a saúde  
do corpo e da alma. 

 
Fonte: JOAOBIDU 

 

Ingredientes: 

 

1 colher de chá de erva-doce; 

1 colher de chá de alecrim; 

3 cravinhos ou cravos da índia, sem cabeça; 

1 copo de água com aproximadamente 250 ml. 

 

Modo de Preparo  

 

Juntar uma colher de chá de erva-doce, uma colher de chá de alecrim e três 

cravinhos ou cravos da índia (sem cabeça), a um copo de água com aproximadamente 

250 ml. 

 

Colocar tudo em uma panela em fogo brando e deixar ferver durante 5 a 10 

minutos. Deixar descansar por 10 minutos, coar e beber todos os dias à noite antes 

de dormir. 

 

Boa Degustação! 
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5.3 GRAVIDEZ E PRESSÃO ARTERIAL 

 
Figura 93 – Pressão baixa na gravidez. 

 
Fonte: TODAMATERNA 
 

 

5.3.1 GRAVIDEZ E HIPERTENSÃO 

 

As alterações hipertensivas da gestação estão associadas a complicações 

graves fetais e maternas e a um risco maior de mortalidade materna e perinatal.  

Se a mulher tem pressão alta, a avalição pré-concepcional permite a exclusão 

de hipertensão arterial secundária, aferição dos níveis pressóricos, discussão dos 

riscos de pré-eclâmpsia e orientações sobre a necessidade de mudanças de 

medicações no primeiro trimestre de gravidez.  

 
Figura 94 – Pressão alta na gravidez. 

 
Fonte: TUASAUDE 
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Considera-se as mulheres gravidas, um grupo de risco e que requer um 

cuidado e acompanhamento rígido durante toda a gravidez, isso para detectar e até 

mesmo impedir a Pré-eclampsia, que é o aumento da pressão arterial na gravidez. 

 

5.3.2 ECLÂMPSIA 

 
Figura 95 – Riscos da pré-eclâmpsia. 

 
Fonte: GUIADOBEBE 

 

É uma doença caracterizada pela liberação, por parte do feto, de proteínas na 

circulação materna que provocam uma resposta imunológica da gestante, agredindo 

as paredes dos vasos sanguíneos e acarretando vasoconstrição. 

Portanto, causando danos em um quadro irreversíveis, em muitos casos a mãe 

sofre convulsões na hora do parto, falta de ar, muitas perdem a memória indo para 

UTI, quando não a criança, ou a mãe vem a óbito. 

 
Figura 96 – Pré-eclâmpsia: Anti-hipertensivos reduzindo o risco de AVC. 

 
Fonte: ALINELAGE 
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Figura 97 – Infográfico sobre Pré-Eclâmpsia. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia.  

 
Fonte: PASSEIDIRETO 
 

 

5.3.3 PREVENÇÃO 

 

Já é de fato confirmado que existe nos países em desenvolvimento uma grande 

mortalidade ocasionada pela hipertensão gestacional, responsável por muitas 

internações em centros de tratamentos intensivos. Segundo (JAMES; NELSON –

PIERCY et al., 2004), existe dois estágios para avaliação com este grupo de mulheres, 

um seria o acompanhamento regular, no primeiro semestre de gravidez, o outro seria 

o controle insatisfatório também no primeiro semestre de gravidez sendo esse estágio 

considerável o causador de maior índice de morbimortalidade materna e fetal. 

 

5.3.4 TRATAMENTO 

 

 Pressão alta leve na gravidez: tratamento focado em medidas não 

farmacológicas. 
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 Pressão moderada e grave na gravidez: tratamento usual depende muito das 

condições clínica e especifica de cada mulher gravida, necessário entre ambos um 

acompanhamento da saúde minucioso para que caso haja a possibilidade de 

encaminhar essa gravida a um tratamento mais especifico denominado tratamento 

de pré-natal de alto riscos. 

 

A equipe médica deve estar atenta para o controle pressórico e pronta para 

avaliar e torna as providencias necessárias caso seja preciso encaminhar para um 

serviço especializado em atendimento de gravidez de alto risco, onde a paciente 

deverá ter o pré-natal com toda segurança. 

 

5.4 GRAVIDEZ E HIPOTENSÃO 

 

Considerada uma característica normal na gestação a pressão baixa gera 

diversos incômodos, porém difere dos perigos da pressão alta. Neste tipo de pressão, 

também, é necessário os cuidados iniciais e o acompanhamento médico para o 

controle desta queda de pressão. 

 

5.4.1 CAUSAS 

 

A hipotensão é uma resposta fisiológica do corpo frente a vasodilatação, ou 

seja, os vasos sanguíneos crescem para receber mais sangue e leva-lo até a placenta, 

e quando o fluxo perde a força, acontece da pressão cair.  

 
Figura 98 – Pressão baixa na gravidez: É normal? Há riscos?  

 
Fonte: FICARGRAVIDA 
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A hipotensão apesar que não representar um problema muito sério como a 

hipertensão, também pode levar à eclampsia ou o aborto espontâneo. 

 

5.4.2 TRATAMENTO 

 

Tratamento e recomendações para que a pressão suba rapidamente, embora 

eles costumam variar de acordo com o tipo de hipotensão, esses cuidados básicos 

servem exatamente para evitar um desmaio, náusea ou até mesmo vertigem. 

 Adicionar sal à dieta; 

 Interromper uso de medicamento que baixem a pressão; 

 Ter o cuidado de levantar-se lentamente e respirar fundo ao realizar a ação; 

 Evite vestir roupas quentes e escuras em dias de calor; 

 Fazer pequenas refeições; 

 Manter-se hidratada, caso necessário, ingerir soro para evitar a desidratação; 

 Abster-se de bebidas alcoólicas; 

 Manter uma alimentação equilibrada; 

 Priorizar um sono de qualidade.  

 

5.4.3 PREVENÇÃO 

 

É necessário um acompanhamento no início do terceiro e sexto mês de 

gestação, período este que a hipotensão começa a dar seus indícios de gravidades. 

 
Figura 99 – Hipertensão na gravidez: descubra os perigos envolvidos 
e os cuidados necessários para evitar complicações durante a gestação. 

 
Fonte: HIPERTENSOEMMOVIMENTO 
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Além dos cuidados citados no tratamento, a gestante teve ter alguma atenção 

básicos, como: 

 Evitar locais abafados, fechados muito quentes (A gestante deve estar ciente da 

sua condição de a qualquer momento pode ter uma queda de pressão); 

 Ao sair sempre levar algo salgado para alimentar-se para que não corra o perigo 

de sofrer uma queda de pressão, consequentemente até um mal súbito ou 

desmaio, colocando em risco sua vida e do bebê. 

 

E necessário uma atenção dobrada em dias quentes, onde torna-se comum a 

queda de pressão, devido a dilatação dos vasos sanguíneos consequência do calor 

excessivo. 

 
Figura 100 – Linda mulher grávida na praia com chapéu.  
Foto Premium.  

 
Fonte: BR.FREEPIK 

 

Como vimos, a Hipertensão Arterial pode ser controlada por meio de uma dieta 

adequada, pela prática de exercícios moderados ou com o auxílio de medicamentos. 

Quem tem pressão alta ou baixa deve fazer exame regularmente, e ser 

atendido no âmbito da média e alta complexidade do SUS (ou particular), por equipe 

de saúde preparadas para essa abordagem. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente medicamentos nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pelo programa Farmácia Popular. Para retirar 

os remédios, basta apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita 

médica dentro do prazo de validade, que são 120 dias. A receita pode ser emitida 

tanto por um profissional do SUS quanto por um médico que atende em hospitais ou 

clínicas privadas. 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

 

► ANOREXIA - Respondas as questões abaixo: 

1 Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) 

Sentenças V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

Uma pessoa que nunca teve problemas com a 

balança pode sofrer com a anorexia nervosa. 

  

A pessoa que está acima de peso é anoréxica.   

Todo pessoa que tem anorexia é magra.   

A pessoa que tem o hábito de comer a noite 

escondida é anoréxica 

  

A pessoa que tem anorexia procura tratamento 

rápido. 

  

A anorexia pode levar à morte.   

 

 

2 Marque com um “X” quais dos sintomas abaixo está relacionado com a anorexia 

(  ) Perda de peso rápida ou 

mudanças frequentes de 

peso. 

(  ) Ansiedade constante e irritabilidade 

em torno das refeições. 

(  ) Obesidade 

 

(  ) Mudanças faciais (por exemplo, 

olhos pálidos, afundados e olheiras) 

(  ) Insatisfação extrema e 

imagem distorcida do corpo 

(  ) Gosto por comidas e guloseimas 

(  ) Hábito Saudável de práticas 

de exercícios 

(  ) Intenso medo de ganhar peso 
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3 Para você quais das gravuras abaixo mostra pessoa com Transtorno de 

Anorexia, sinalize com um “X”  

Figura 101 – Anorexia Nervosa. 

 

 
Fonte: NATURALCURA 

             (   ) 

Figura 102 – Mulher de negócios executiva 

 

 
 

Fonte: LOGOMARCAGRATIS.BLOGSPOT 

(   ) 
Figura 103 – Creatina: milagre da 
musculação ou apenas promessa. 

 

 
Fonte: COROADEPRINCIPE.BLOGSPOT 

 (   ) 
 

Figura 104 – Jovem com anorexia nervosa 
problema.  

 
Fonte: ISTOCKPHOTO 

              (   ) 

Figura 105 – Motivação para a perda de 
peso.  

 

 
Fonte: BLOG.TREINOEMCASA 

              (  ) 

Figura 106 – Mulher com elegante vestido e 
óculos. Vetor Premium. 

 

 
 

Fonte: BR.FREEPIK 

 (   ) 
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► Colesterol - Respondas as questões abaixo: 

 
1. O que é Colesterol? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Qual a importância do Colesterol para nosso organismo? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Quais os tipos de Colesterol e o que causam? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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4. O que causa a formação de Colesterol? 

 
 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
5. Quais são os fatores de risco do Colesterol que não podemos controlar? 

 
 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

► Pressão Alta e Pressão Baixa - Respondas as questões abaixo: 

1. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) 

 

Sentenças 

V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

Hipertensão Arterial ou mais popularmente 

"Pressão Alta" é a diminuição da pressão que o 

sangue exerce dentro das veias e artérias. 

  

A Pressão baixa ou hipotensão arterial 

acontece quando a pressão arterial cai, ou seja, 

quando os níveis da pressão arterial são muito 

baixos para o fluxo sanguíneo.  
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Não existe causa certa para a pressão alta e 

pressão baixo. 

  

Os sintomas da hipertensão costumam 

aparecer somente quando a pressão sobre 

muito são: Dores no peito; dor de cabeça; falta 

de ar; tonturas; enjoo. 

  

Qualquer pessoa pode ter uma queda de 

pressão. 

  

Eclâmpsia é uma doença caracterizada pela 

liberação, por parte do feto, de proteínas na 

circulação materna que provocam uma 

resposta imunológica da gestante, agredindo 

as paredes dos vasos sanguíneos e 

acarretando vasoconstrição. 

  

 

 

2. Ligue corretamente as questões abaixo: 

 

 

Hipertensão 

 

 

 9 por 6 

 

Hipotensão 

 

 

14 por 9 
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3. Ligar a figura a explicação correspondente 

Figura 107 – Chá de canela: veja para que serve e 
se realmente emagrece.  

 
Fonte: REMEDIO-CASEIRO 

 

O Esfigmomanômetro é o aparelho 

usado para medir a pressão, porém 

considera-se normal para ouvir os 

sons do peito. 

 

 
Figura 108 – Esfigmomanômetro e Estetoscópio 
BIC Rosa. 

 
Fonte: HOSPINET 

 

 
 
 
 

Chá de Canela abaixa a Pressão 

Figura 109 – O que é a hipertensão? Eu sou 12 por 
8.  

 
Fonte: EUSOU12POR8 

 
 
 

O Sal aumenta e contribui para a 
Pressão Alta 

 
Figura 110 – Alerta: você pode estar consumindo 
quase o dobro de sal do que deveria.         

 
Fonte: VISAOCIDADE 

 
 
 
 

Pressão ideal 
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MÓDULO 2 – CONHECENDO DOENÇAS 

 

6 OBESIDADE 

 
Figura 111 – Obesidade. A obesidade é uma das principais causas de ginecomastia. 

 

Fonte: GINECOMASTIA 

 

A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre pelo 

consumo excessivo de calorias na alimentação. Este consumo, geralmente, é maior 

do que o organismo necessita para sua manutenção e realização das atividades do 

dia a dia. Portanto, a obesidade é o resultado da ingestão alimentar maior que o gasto 

energético correspondente. 

O excesso de gordura no organismo pode levar ao desenvolvimento de várias 

doenças, como por exemplo: o diabetes Tipo 2, pressão arterial alta, derrame, 

doenças do coração e apneia. 

 

6.1 CAUSAS 

 

Os motivos que podem causar a obesidade, em geral, são multifatoriais e 

envolvem fatores genéticos, emocionais, ambientais e estilo de vida. 

Quando a pessoa ingere mais calorias do que gasta, ela ganha peso. O que a 

pessoa come e as atividades que faz ao longo do dia influenciam nisso. Se os 

familiares são obesos, a pessoa tem mais chances de também ser. Além disso, a 

família também ajuda na formação dos hábitos alimentares.  
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Figura 112 – Obesidade – Síndrome Metabólica. 

 
Fonte: CLAUDIABRAGAENDOCRINOLOGIA 

 

A obesidade, também, pode ser atribuída a doenças, como por exemplo: 

Síndrome de Prader-Willi (é de origem genética no momento da concepção), 

Síndrome de Cushing (é uma doença provocada pela alta concentração no corpo de 

hormônio cortisol, conhecido como o hormônio do estresse) e outras doenças. Porém, 

esses distúrbios são raros. Em geral as principais causas da obesidade são:  

 

 Inatividade: com um estilo de vida sedentário, a pessoa pode facilmente ingerir 

mais calorias do que necessita. Isso aliado a falta de atividades físicas não 

possibilita a queima de calorias necessárias para o bom desenvolvimento de 

organismo.  

 Hábitos alimentares não saudáveis: se a pessoa não tem o costume de fazer 

uma alimentação saudável, com certeza o ganho de peso é inevitável. 

 

6.2 SINTOMAS / MANIFESTAÇÕES 

 

A obesidade não causa nem sinais, nem sintomas, e sim manifestações 

decorrentes da doença instalada, uma vez que ela é caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura no organismo, suas principais manifestações são: 

 Cansaço físico; 

 Limitação de movimento; 

 Suor excessivo; 

 Dores nas colunas e pernas.   
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Figura 113 – Obesidade infantil no Brasil, 
artigo de Antônio Silvio Hendges.  

 
Fonte: ECODEBATE 

 

Essas manifestações se diferencia principalmente pela gravidade e pela 

localização do acúmulo de gordura. 

 

6.3 TIPOS 

 

A obesidade pode ser classificada de diversas formas: 

 

Figura 114 – Tipos de Obesidade.  

 

Fonte: OSTIPOSDE 
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6.3.1 QUANTO AO TIPO 

 

 Homogênea: como o nome já diz é aquela em que a gordura está depositada 

de forma homogênea, tanto em membros superiores e inferiores quanto na 

região abdominal;  

 Andróide: é a obesidade em formato de maçã, mais característica do sexo 

masculino ou em mulheres após a menopausa e nesse caso há um acúmulo 

de gordura na região abdominal e torácica, aumentando os riscos 

cardiovasculares; 

 Ginecóide: é a obesidade em formato de pera, mais característica do sexo 

feminino e nesse caso há um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, 

se concentrando nas nádegas, quadril e coxas. Estar associada a maior 

prevalência de artrose e varizes. 

 

6.3.2 QUANTO AO GRAU DO IMC 

 

 Sobrepeso: Entre 25 e 29,9 kg/m²  

 Obesidade Grau I: Entre 30 e 34,9 kg/m²  

 Obesidade Grau II: Entre 35 e 39,9 kg/m²  

 Obesidade Grau III: 40 kg/m²  

 

6.3.3 PODEM SER TAMBÉM 

 

 Primária: Quando o consumo de calorias é maior que o gasto energético;   

 Secundária: Quando é resultante de alguma doença.  

 

6.4 FATORES DE RISCO 

 

Obesidade, normalmente, é resultante da combinação de causas e fatores 

contribuintes, são elas: 

 
 
 
 



120 
 
 
Figura 115 – Fatores de risco para excesso de peso e obesidade.  

 

Fonte: BETINAETTRICH.NTR 

 

 Genética: os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa 

armazena e onde essa gordura é distribuída. A genética, também, pode 

desempenhar um papel na eficiência com que o corpo converte alimentos em 

energia e como o corpo queima calorias durante o exercício; 

 Estilo de Vida Familiar: a obesidade tende a ocorrer em famílias. Se um ou 

ambos os seus pais são obesos, o risco de ser obeso é aumentado. Isso não é só 

por causa da genética. Os membros da família tendem a compartilhar hábitos 

alimentares e de atividade semelhantes; 

 Inatividade: se pessoa não é muito ativa, não queima tantas calorias. Com um 

estilo de vida sedentário, a pessoa pode facilmente ingerir mais calorias todos os 

dias do que com exercícios e atividades diárias de rotina. Ter problemas médicos, 

como artrite, pode levar à diminuição da atividade, o que contribui para o ganho de 

peso; 

 Dieta não Saudável: uma dieta rica em calorias, carente de frutas e vegetais, 

cheia de fast-food e carregada de bebidas hipercalóricas e porções grandes 

contribui para o ganho de peso; 

 Problemas Médicos: em algumas pessoas, a obesidade pode ser atribuída a uma 

causa médica, como já falamos, a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de 

Cushing e outras condições. Problemas médicos, como artrite, também, podem 

levar à diminuição da atividade, o que pode resultar em ganho de peso; 

 Medicamentos: alguns medicamentos podem levar ao ganho de peso se a 

pessoa não compensar por meio de dieta ou atividade. Estes medicamentos 
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incluem alguns antidepressivos, anti-convulsivos, para diabetes, antipsicóticos, 

esteróides e beta-bloqueadores; 

 Idade: a obesidade pode ocorrer em qualquer idade, mesmo em crianças 

pequenas. Mas à medida que a pessoa envelhece, mudanças hormonais e um 

estilo de vida menos ativo aumentam o risco de obesidade. Além disso, a 

quantidade de músculo do corpo tende a diminuir com a idade. Está menor massa 

muscular leva a uma diminuição do metabolismo. Essas mudanças também 

reduzem as necessidades de calorias e podem dificultar a manutenção do excesso 

de peso. Se a pessoa não controlar conscientemente o que come e se tornar mais 

ativo fisicamente com a idade, provavelmente ganhará peso; 

 Gravidez: durante a gravidez, o peso de uma mulher aumenta necessariamente. 

Algumas mulheres acham difícil perder esse peso depois que o bebê nasce. Esse 

ganho de peso pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade em mulheres; 

 Problemas para Dormir: não dormir o suficiente ou dormir demais pode causar 

alterações nos hormônios que aumentam o apetite. A pessoa também pode 

desejar alimentos ricos em calorias e carboidratos, o que pode contribuir para o 

ganho de peso; 

 Parar de Fumar: este fato é frequentemente associado ao ganho de peso. E para 

alguns, pode levar a ganho de peso suficiente para que a pessoa se torne obesa. 

No longo prazo, no entanto, parar de fumar ainda é um benefício maior para sua 

saúde do que continuar a fumar; 

 Substâncias Químicas: os desreguladores endócrinos (DE) ou disruptores 

endócrinos são substâncias químicas capazes de exercer efeito semelhante ao de 

hormônios presentes em nosso organismo. De acordo com pesquisa existe uma 

relação destas substâncias com o ganho de peso e a obesidade. 

 

6.5 DIAGNOSTICO 

 

O acompanhamento médico é importante para identificar alterações que 

possam contribuir para o ganho de peso. 

Para realização do diagnóstico o médico deve verificar a massa corporal da 

pessoa. O índice de Massa Corporal (IMC) é calculado dividindo-se o peso (em kg) 

pelo quadrado da altura (em metros). O resultado irá revelar se a pessoa está dentro 
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da faixa ideal, abaixo ou acima do que seria desejado, ou se está com sobrepeso ou 

obesidade.  

 

Durante a avaliação o médico pode solicitar alguns exames, por exemplo: 

 Colesterol total e frações; 

 Glicemia de jejum; 

 Exames de sangue para verificar se tem desequilíbrios hormonais 

 
Figura 116 – Cirurgia bariátrica. 

 
Fonte: ARTRITEREUMATOIDE.BLOG 

 

O médico que pode avaliar e diagnosticar a obesidade e o Endocrinologista, 

podendo ter acompanhamento do Clinico Geral e da Nutricionista. 

6.6 TRATAMENTO 

 

O tratamento da obesidade é complexo e envolve um equipe multiprofissional. 

É importante salientar para o paciente que não existe num tratamento farmacológico 

em longo prazo que não envolva mudança de estilo de vida. 

 
Figura 117 – Prevenção e controle da obesidade na “Cadernos de Saúde Pública” de julho. 

 
Fonte: ABRASCOORG 
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Como a obesidade é provocada por uma ingestão de energia que supera o 

gasto do organismo, a forma mais simples de tratamento é a adoção de um estilo de 

vida mais saudável, com menor ingestão de calorias e aumento das atividades físicas. 

Essa mudança não só provoca redução de peso e reversão da obesidade, como 

facilita a manutenção do quadro saudável. Portanto, o ideal seria seguir a seguinte 

orientação: 

 

 Alimentação Saudável 

 

Embora a correria do dia a dia dificulte a realização de uma alimentação 

saudável, pequenas mudanças já podem fazer uma grande diferença na sua saúde:  

 
Figura 118 – Obesidade Infantil: Portugal, um  
dos países com maior incidência.  

 
Fonte: ABCDOBEBE 

 

 Investir nas frutas, legumes e vegetais; 

 Preferir alimentos integrais aos refinados; 

 Evitar alimentos como biscoitos, bolachas e refeições prontas. Elas são ricas 

em açúcar, sódio e gorduras; 

 Limitar o consumo de bebidas adoçadas, incluindo os sucos industrializados. 

Essas bebidas são muito calóricas e oferecem poucos ou nenhum nutriente; 

 Reduzir o número de vezes em que a família vai comer fora, especialmente em 

restaurantes de fast-food; 

 Comer porções adequadas; 

 Praticar atividades físicas. 
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Aumentar a prática de atividade física é uma parte essencial no tratamento da 

obesidade. A maioria das pessoas que conseguem manter a perda de peso por mais 

de um ano, faz exercício físico regular, mesmo que seja apenas caminhando. 

 

 Atividades Físicas 

 

 Fazer Exercícios: pessoas com sobrepeso ou obesas precisam ter pelo 

menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada 

para evitar mais ganho de peso ou para manter a perda de uma quantidade 

modesta de peso.  

 
Figura 119 – Fitness mulher gorda – Vetor 
de indomercy2012. ID do Vetor: 56600861.  

 
Fonte: BR.DEPOSITPHOTOS 

 

Para conseguir uma perda de peso mais significativa, a pessoa pode precisar 

se exercitar 300 minutos ou mais por semana. Depende da pessoa, 

provavelmente, precisará aumentar gradualmente a quantidade que precisa 

exercita à medida que a resistência e aptidão melhoram; 

 

 Caminhar: mesmo que o exercício aeróbico regular seja a maneira mais 

eficiente de queimar calorias e perder peso, qualquer movimento extra ajuda a 

queimar calorias. Fazer alterações simples ao longo do dia pode resultar em 

grandes benefícios. Estacionar mais longe das entradas das lojas, aprimorar 

suas tarefas domésticas, fazer jardinagem, levantar e se mover 

periodicamente, e se possível usar um pedômetro (aparelho que conta os 

passos que a pessoa realiza no treino. Alguns controlam a velocidade, o ritmo 
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e a queima de calorias) para acompanhar quantos passos e ritmo ao longo de 

um dia. 

 

Infelizmente, é comum a pessoa recuperar o peso, independentemente dos 

métodos de tratamento da obesidade que o paciente tinha sido submetido. 

Muitas vezes o paciente que faz tratamento medicamentoso, e recuperar o 

peso quando para de tomar. Como também, em se tratamento da cirurgia bariátrica 

(cirurgia de redução de estômago), o paciente pode recuperar o peso após a cirurgia 

se continuar com os mesmo hábitos, ou seja, continuar comendo demais ou abusar 

de alimentos altamente calóricos. 

Umas das melhores maneiras de evitar recuperar o peso que a pessoa perdeu 

e fazer atividade física regulamente e ter uma alimentação saudável. 

 

 Cirurgias para Obesidade 

 

Existem quatro técnicas diferentes de cirurgia bariátrica para obesidade 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), são elas: 

 Banda Gástrica Ajustável; 

 Gastrectomia Vertical; 

 Bypass Gástrico; 

 Derivação Bileopancreática. 

 
Figura 120 – Obesidade e Cirurgia Bariátrica.  

 
Fonte: ANUTRICIONISTA 
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Pessoas com obesidade mórbida e comorbidades, como diabetes e 

hipertensão, podem optar por fazer a cirurgia de redução de estômago para controlar 

o peso e sair da obesidade, porém a escolha da cirurgia dependerá da avaliação do 

quadro do paciente, do grau de obesidade e das doenças relacionadas. 

 

6.7 OBESIDADE X CURA 

 

A obesidade é uma doença crônica incurável, porém, pode ser tratada e 

controlada com alimentação saudável e prática de atividades físicas. 

Portanto, para manter o peso dentro dos valores desejáveis e controlar a 

obesidade, a melhor opção é ter uma alimentação saudável e balanceada e práticas 

de atividades físicas regular. 

A pessoa pode neutralizar a maioria dos fatores de risco da obesidade com 

algumas atitudes. Sabe-se que é difícil mudar hábitos alimentares, porém, se o caso 

é saúde, atitudes saudável e redução de consumo de refrigerantes, sucos artificias, 

como também, adotar o consumo de frutas e hortaliças, faz toda a diferença. 

 
Figura 121 – Obesidade se previne com dieta? 

 
Fonte: ABESO.ORG 

 

Devemos lembrar que não há soluções de curto prazo para a obesidade, não 

se deve depositar todas as esperanças do tratamento da obesidade apenas em 

medicamentos ou cirurgia, pois o grande segredo para o sucesso de perda de peso, 

depende principalmente das mudanças nos hábitos de vida. 

A mudança no comportamento vai desde a alimentação, a prática de atividades 

físicas e comportamento mental. 
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7 ANSIEDADE 

 
 Figura 122 – As mulheres com ansiedade são mais fortes.  

 
Fonte: CULTCARIOCA 

 

A ansiedade faz parte da vida de todos nós, é uma emoção normal do ser 

humano, diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. 

Portanto, é uma resposta normal a uma ameaça ou a um estresse psicológico, sentida 

ocasionalmente por todas as pessoas, em certo nível, pode ser considerada saudável.  

A ansiedade normal tem sua raiz no medo e cumpre um importante papel na 

sobrevivência. Quando uma pessoa se vê perante uma situação perigosa, a 

ansiedade desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Com essa resposta, entra em 

curso uma variedade de alterações físicas, como maior irrigação sanguínea para o 

coração e para os músculos para proporcionar ao corpo a energia e a força 

necessárias para enfrentar situações de risco à vida, como, por exemplo, fugir de um 

animal agressivo ou enfrentar um agressor.  

Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para 

enfrentar o desafio e, mesmo que ele não seja superado, favorece sua adaptação às 

novas condições de vida. 

Porém, quando a ansiedade surge em momentos inadequados, com muita 

frequência, ou é tão intensa e duradoura a ponto de afetar as atividades normais da 

pessoa, ela passa a ser considerada como um transtorno. 

O Transtorno da Ansiedade Generalizada (TAG), segundo o Manual de 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM.IV), é um distúrbio 
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caracterizado pela “preocupação excessiva ou expectativa apreensiva”, persistente e 

de difícil controle. 

É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem 

uma entrevista de emprego, antes de uma prova, antes da publicação dos aprovados 

num concurso, quando para resolver uma questão que nos preocupa, como enfrentar 

algum problema na família, o nascimento de um filho, uma viagem a um país exótico, 

uma cirurgia delicada, dificuldades no trabalho, diante de decisões difíceis do dia a 

dia, um revés econômico, ou fugir de situações arriscadas. 

A ansiedade é algo muito próximo da preocupação. A preocupação nada mais 

é do que um aspecto do medo, um temor de que as coisas não saiam como nós 

gostaríamos. Todos esses componentes são necessários para a nossa evolução e 

sobrevivência, o que não pode ocorrer é um exagero de qualquer um deles. 

O problema da ansiedade surge quando ela se torna excessiva e as pessoas 

passam a se preocupar demais. Tudo começa a parecer mais perigoso, difícil e 

preocupante, mesmo aquelas coisas que não representam riscos reais. Portanto, a 

ansiedade em demasia pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio. 

Apesar da ansiedade ser uma emoção comum diante de diferentes e 

importantes momentos no dia a dia, como foi exemplificado acima, também pode ser 

caracterizada como um problema, caso se apresente em excesso com alguns 

sintomas específicos.  

Pessoas que sofrem de distúrbios de ansiedade sentem uma preocupação e 

medo extremos em situações simples da rotina, além de apresentarem alguns 

sintomas físicos, fatos esses que atrapalham suas atividades cotidianas, já que eles 

são difíceis de controlar. 

É importante registrar, também que, nesses casos, o nível de ansiedade é 

desproporcional aos acontecimentos geradores do transtorno, causa muito sofrimento 

e interfere na qualidade de vida e no desempenho familiar, social e profissional da 

pessoa. 

Assim sendo, a ansiedade é, basicamente, uma resposta do corpo vinda do 

sistema nervoso autônomo, que age independente do nosso pensamento racional, 

como um reflexo. Ele tem a porção simpática, que tem reações de resposta ao 

estresse, preparando o corpo para fugir ou lutar em uma situação de perigo. Isso 

ocorre com a liberação de adrenalina, que causa reações como: 



129 
 

 Acelerar os batimentos cardíacos e contrair os vasos sanguíneos, para levar o 

sangue mais rapidamente; 

 Dilatar os brônquios, para aumentar a respiração e o consumo de oxigênio; 

 Diminuir a motilidade do intestino, para guardar energia para outras ações; 

 Dilatar as pupilas, para melhorar a visão mesmo em pouca luz; 

 Aumentar a liberação da glicose no sangue, para dar mais energia às células. 

 

A liberação do cortisol também ocorre neste processo, o que traz alguns outros 

impactos ao corpo, como aumento da gordura corporal, inibição do muco da parede 

gástrica e trazendo fadiga ao cérebro. 

O tempo prolongado de ansiedade (a chamada ansiedade crônica) aumenta o 

nível de tensão e o estresse interno e pode levar ao surgimento do medo específico 

ou até mesmo irreal. 

O transtorno da ansiedade generalizada pode afetar pessoas de todas as 

idades, desde o nascimento até a velhice. Em geral, as mulheres são um pouco mais 

vulneráveis do que os homens. 

 
Figura 123 – Ansiedade é duas vezes mais comum  
nas mulheres, diz estudo.  

 
Fonte: SUPER.ABRIL 

 

7.1 CAUSAS 

 

Por mais famosa e estudada que a ansiedade seja, ainda hoje é difícil de dizer, 

com precisão, o que causa esse estado psíquico. Hoje já podemos identificar, por 

exemplo, o que acontece no cérebro durante um ataque de pânico. Entretanto, 

explicar o que leva um transtorno a se formar é um pouco mais difícil.  
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Cada pessoa tem uma história de vida única e desenvolve a ansiedade em 

momentos muito específicos. Por isso é preciso estudar cada caso individualmente.  

 

Figura 124 – Crise de Ansiedade: a importância de 
reconhecer os sintomas.  

 
Fonte: ZENKLUB 

 

Apenas com a análise minuciosa sobre a vida de uma pessoa, seus 

relacionamentos, medos, inseguranças e prazeres é que o profissional psicólogo ou 

psiquiatra vai entender o motivo de a ansiedade ter surgido. 

Os transtornos de ansiedade envolvem um angustiante estado de nervosismo 

crônico, porém flutuante, cuja gravidade é desproporcional às circunstâncias da 

pessoa. 

Não se sabe ao certo por que algumas pessoas são mais propensas à 

ansiedade descontrolada do que outras, pois existem diversas causas que, sozinhas 

ou combinadas, podem vir a desencadear o transtorno de ansiedade, tais como:  

 Stress: um transtorno de ansiedade pode ser iniciado por estresses causados pelo 

meio, como o fim de um relacionamento importante ou a exposição a um desastre 

com risco à vida. Portanto, ele pode se desenvolver quando situações estressantes 

provocam respostas inadequadas, ou quando a pessoa é subjugada pelos 

acontecimentos.  

 

Por exemplo, algumas pessoas entendem que discursar em público é uma 

atividade estimulante. Outras, no entanto, odeiam essa atividade, e são tomadas 

por ansiedade, com sintomas como sudorese, medo, aumento da frequência 

cardíaca e tremores. Pessoas sujeitas a essas reações podem evitar falar mesmo 

diante de um grupo pequeno. 
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 Genética: histórico familiar de transtornos de ansiedade. 

 Doenças físicas: as doenças físicas que podem causar ansiedade incluem as 

seguintes: 

 Doenças cardíacas: como insuficiência cardíaca e ritmos cardíacos anormais 

(arritmias); 

 Doenças hormonais (endócrinas): como hiperatividade da glândula adrenal 

(hiperadrenocorticismo) ou da tireoide (hipertireoidismo) ou um tumor com 

secreção hormonal chamado feocromocitoma; 

 Doenças pulmonares (respiratórias): como asma e doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC); 

 Câncer; 

 Depressão: é comum o paciente alternar entre quadros de ansiedade e 

quadros de depressão, pois uma condição pode gerar a outra. 

 Mesmo febre: pode causar ansiedade. 

 

 Uso de Drogas: consumo de algum medicamento ou droga ou por sua interrupção 

(abstinência).  

 

As drogas ou medicamentos que podem desencadear ansiedade incluem os 

seguintes: 

 Álcool; 

 Estimulantes (como, por exemplo, anfetaminas); 

 Cafeína; 

 Cocaína; 

 Muitos medicamentos de venda sob prescrição médica, como corticosteroides; 

 Alguns produtos emagrecedores de venda livre, como os que contêm produtos 

fitoterápicos, como guaraná, cafeína ou ambos; 

 

A abstinência de álcool ou sedativos, como benzodiazepina (usada para tratar 

transtornos de ansiedade), pode causar ansiedade e outros sintomas, como 

insônia e inquietude. 
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 Traumas: pode ocorrer ansiedade em uma pessoa em estado terminal em 

decorrência de medo da morte, dores e dificuldades respiratórias, bem como fazer 

com que a pessoa passe a evitar certas situações que remetem a traumas 

passados. 

 

Além disso, quem se expõe a ambientes de muita pressão, como trabalhos 

estressantes (entregar o trabalho no prazo parece mais uma missão impossível), ou 

cidades violentas (sair de casa torna-se um martírio), também está mais vulnerável à 

ansiedade excessiva. Por tudo isso percebe-se que a ansiedade está mais para um 

mecanismo de antecipação dos aborrecimentos futuros. 

 

7.2 COMO SURGE E DE QUE FORMA AFETA O ORGANISMO 

 

1. A todo momento, nosso cérebro analisa o ambiente e identifica possíveis 

ameaças. Áreas como o hipocampo e a amígdala são responsáveis por fazer essa 

varredura. 

 

Figura 125 – 11 sinais de que você é autocrítico demais.  

 
Fonte: GEDANKENWELT.DE 

 

2. Diante de um provável risco, o sistema nervoso dispara uma série de reações. As 

glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins, liberam doses extras dos 

hormônios adrenalina e cortisol. 

 

3. Essa dupla de substâncias dilata os vasos sanguíneos, faz o coração bater mais 

rápido e prepara os músculos para a ação. É daí que vêm taquicardia, suor, 

tremedeira, falta de ar, etc. 
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4. Adrenalina e cortisol alcançam o cérebro, onde estimulam a produção de 

neurotransmissores que deixam certas regiões da massa cinzenta em estado de 

alerta. 

 

5. No transtorno de ansiedade, uma ou mais etapas desse processo funcionam de 

modo exagerado. Qualquer estímulo é considerado um perigo e gera respostas de 

forma desnecessária. 

 
Figura 126 – Características da Ansiedade. 

 
Fonte: GATDA 

 

 

7.3 ANSIEDADE X DESEMPENHO 

 

Os efeitos da ansiedade sobre o desempenho podem ser representados por 

uma curva. À medida que o nível de ansiedade aumenta, a eficiência do desempenho 

aumenta proporcionalmente, mas somente até determinado ponto.  
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À medida que a ansiedade continua a aumentar, a eficiência do desempenho é 

reduzida. Antes do ponto máximo da curva, a ansiedade é considerada adaptativa 

(quadro demonstrativo abaixo), pois ajuda as pessoas a se prepararem para uma crise 

e a melhorarem seu desempenho. Passado o ponto máximo da curva, a ansiedade é 

considerada mal adaptativa, porque passa a causar angústia e prejudica o 

desempenho. 

 
Figura 127 – Considerações gerais sobre transtornos de ansiedade.  

 
Fonte: MSDMANUALS 
 

 

7.4 FATORES DE RISCO 

 

Algumas pessoas que são mais propensas a terem distúrbios de ansiedade que 

outras. Porém, existem alguns fatores que são patrocinadores em potencial de 

ansiedade independentemente do intervalo histórico. Alguns dos principais fatores 

que podem estar envolvidos nisso são: 

 Genética ou Hereditário: histórico familiar de transtornos de ansiedade. 

 Tipo de Personalidade: constituição psicológica. Algumas pessoas tem uma 

personalidade naturalmente ansiosa, como os perfeccionistas e os controladores. 

 Mentalidade ou modelo de pensamento: a forma como a pessoa estrutura seus 

pensamentos ou linhas de raciocínio e, consequentemente, encara as situações 

do dia a dia. 
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Figura 128 – Como os traumas nos afetam.  

 

Fonte: AMENTEEMARAVILHOSA 

 

 Eventos traumáticos na infância ou mesmo vida adulta: é comum que crianças 

que vivenciaram ou presenciaram situações traumáticas (que passaram por abuso 

ou negligência) têm um risco duas a três vezes maior de desenvolver transtornos 

mentais (transtorno de ansiedade) na adolescência ou na fase adulta. 

 Estresse relacionado a doenças físicas sérias: entre as doenças físicas que 

podem estar relacionadas à ansiedade, encontramos: 

 Problemas cardiovasculares, como as arritmias cardíacas; 

 Doenças hormonais, como hipertireoidismo ou o hiperadrenocorticismo 

(aumento de atividade da glândula adrenal); 

 Problemas respiratórios, como o DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica); 

 Dores crônicas. 

 

Até mesmo eventos como concussão, tumores cerebrais, excesso de cortisol 

pelo corpo e infecções por bactérias chamadas estreptococos podem se assemelhar 

à ansiedade. 

 

 Abuso de substâncias: o uso de drogas, álcool, nicotina, medicações como os 

benzodiazepínicos.e drogas ilícitas aumentam a ansiedade e pode agravar casos 

de quem já possui tendência a desenvolver o transtorno. 

 Ambiente: passar por algum evento traumático ou estressante, ou provavelmente 

adquiridas pela convivência com pessoas ansiosas. 
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 Gênero: pesquisas mostram que as mulheres representam o dobro do número de 

casos de transtorno de ansiedade que os homens. Questões hormonais, como a 

menopausa, e situações que causam estresse estão entre os maiores 

responsáveis por isso. 

 

7.5 SINTOMAS 

 

Aaron Beck, psiquiatra e pai da Terapia Cognitiva, em seu livro “Terapia 

Cognitiva para os Transtornos de Ansiedade” nos mostra que o medo e ansiedade 

não surgem ao acaso. Eles são fruto da experiência de vida de cada pessoa. 

 
 
Figura 129 – Ampulheta.  

 
Fonte: BLOGS.CORREIOBRASILIENSE 

 

Questões, como a forma de lidar com a família, amigos, trabalho, tarefas de 

casa e organização de tempo influenciam na maneira em que vivenciamos os medos 

e a ansiedade. 

Além disso, o imediatismo, o excesso de tarefas acumuladas e as cobranças 

constantes por parte de familiares, colegas de trabalho e supervisores pode, sim, 

impactar na maneira em que a ansiedade se manifesta. 

A ansiedade e seus transtornos podem causar sintomas tanto mentais quanto 

físicos, que perdura por seis meses no mínimo, que atrapalham o dia a dia de diversas 

formas. Veja quais são os principais: 
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7.5.1 Sintomas Psicológicos (Aspectos Emocionais)  

 

 Constante tensão ou nervosismo; 

 Stress; 

 Sensação de que algo ruim vai acontecer; 

 Problemas de concentração; 

 Medo constante; 

 Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o 

objeto de tensão; 

 Preocupação exagerada em comparação com a realidade; 

 Dificuldade de socialização; 

 Problemas para dormir (alteração no sono); 

 Fadiga; 

 Irritabilidade. 

 

7.5.2 Sintomas Físicos 

 

 Dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração; 

 Respiração ofegante ou falta de ar; 

 Suor excessivo (Aumento); 

 Tremores nas mãos ou outras partes do corpo; 

 Roer unhas constantemente; 

 Agitação dos braços e pernas; 

 Sensação de fraqueza ou cansaço; 

 Boca seca; 

 Mãos e pés frios ou suados; 

 Náusea e enjoo; 

 Desconforto abdominal (vontade de vomitar, cólicas, inchaço, gases, constipação); 

 Sensação de engasgo; 

 Tensão muscular; 

 Bruxismo; 

 Dor de cabeça; 
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 Dor de barriga ou diarreia. 

 

7.5.3 Ataques de Pânico 

 

Os ataques de pânico são uma reação comum aos transtornos de ansiedade, 

principalmente na síndrome do pânico. Suas principais características são: 

 Sensação de nervosismo e pânico incontroláveis; 

 Sensação de morte; 

 Aumento da respiração; 

 Aumento da frequência cardíaca; 

 Tonturas e vertigens; 

 Problemas gastrointestinais. 

 

Em alguns casos, os sintomas físicos são tão intensos que podem ser 

confundidos com doenças como infarto e outros eventos cardiovasculares. 

Estudos mostram que o transtorno está ligado aos neurotransmissores que 

proporcionam ao cérebro a sensação de bem-estar e felicidade, como serotonina, 

dopamina e norepinefrina. Mas não apenas isso. Fatores genéticos, qualidade de vida, 

alimentação e rotina de estresse também estão relacionados ao desenvolvimento da 

ansiedade. 

 

7.6 TIPOS 

 

A ansiedade, depois de chegar a um nível constante e elevado, se torna um 

transtorno. Esses transtornos são divididos em alguns subtipos, de acordo com as 

situações que são gatilhos para os sentimentos de medo e preocupação. 

Em muitos casos essa divisão se torna artificial, pois é comum que a pessoa 

sofra com mais de um subtipo. Apesar disso, os transtornos são relevantes e devem 

ser tratados para garantir a saúde mental de quem sofre com a ansiedade em níveis 

elevados.  

 

 

 



139 
 
 
Figura 130 – Transtorno de ansiedade: conheça alguns tipos.  

 
Fonte: SBIE 

 

Existem diversos tipos de distúrbios de ansiedade. Os mais comuns são: 

 

7.6.1 Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG): ocorre quando a ansiedade 

persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. 

No transtorno de Ansiedade Generalizada não há identificação de um grupo de 

estímulos específicos que provocam o problema. As pessoas que se encaixam nesse 

subtipo apresentam sentimentos de medo e ansiedade em situações diversas. Os 

sentimentos relacionados a ansiedade podem aparecer em qualquer contexto, tanto 

no trabalho quanto em casa, com os amigos, com o parceiro etc. O principal sintoma 

do quadro é a “preocupação excessiva ou expectativa apreensiva.” (Já explanado na 

introdução). Não é apenas a TAG que está ligada à ansiedade patológica. Outros 

distúrbios que pessoas com esse transtorno podem apresentar são: 

 

7.6.2 Ansiedade Noturna: está relacionada à privação de sono, reduzindo a 

qualidade de vida de quem sofre com o problema. De acordo com informações da 

Associação de Ansiedade e Depressão da América (ADAA), 50% dos adultos afirmam 

experienciar maiores níveis do distúrbio emocional durante a noite. 

 

Para muitas pessoas, a hora de dormir pode ser o único momento em que é possível 

refletir sobre a rotina. Por conta disso, tendemos a pensar em preocupações e 

antecipar o que devemos fazer no dia seguinte. Consequentemente, nossa mente 

entende o momento de deitar-se na cama como um fator estressante, o que aumenta 

os níveis de adrenalina no período noturno, e impossibilita o sono. 
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7.6.3 Síndrome do Pânico: está síndrome é um tipo de transtorno de ansiedade no 

qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim 

aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. 

 

A pessoa que tem a síndrome do pânico sofre crises de medo agudo de modo 

recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação 

persistente com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses 

ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, 

enlouquecer ou ter um ataque no coração. 

 

Esta síndrome é marcada por diversos sintomas, como: medo de morte, angústia, 

medo de sair de casa, tremores, falta de ar, dor no peito, taquicardia, entre outros. 

Essas manifestações podem durar cerca de 20 minutos ou até serem mais longas. 

Não precisa de um motivo específico para a pessoa desenvolver o pânico, pode surgir 

sem razão. 

 

7.6.4 Ataques de Pânico: os ataques de pânico são episódios de medo intenso que 

rapidamente desencadeiam fortes sintomas físicos e psicológicos. Podem surgir 

quando a pessoa pensa em uma situação temerosa ou está efetivamente passando 

por aquela experiência. 

 

Sem nenhuma razão, o indivíduo sente que vai morrer: o coração dispara, o corpo 

estremece, surgem náuseas e vômitos. Muitas vezes, ele corre para o pronto-socorro 

por acreditar que está sofrendo um infarto e sai do hospital sem diagnóstico. Depois 

de alguns minutos aflitivos, tudo volta ao normal. 

 

Entretanto, o ataque também pode acontecer sem causa aparente. Mas vale lembrar 

que o pânico não é característica exclusiva desse transtorno. Outras condições 

psicológicas, como é o caso das fobias, podem apresentar sintomas semelhantes aos 

do ataque de pânico. 

 

7.6.5 Transtorno de Estresse Pós-Traumático: este transtorno pode ser definido 

como um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas 
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físicos, psíquicos e emocionais. Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima 

ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que representaram 

ameaça à sua vida ou à vida de terceiros.  

 

Ele se manifesta após um evento que causa traumas, como assaltos, violência sexual, 

sequestro, acidentes, perdas repentinas, entre outros. É comum que a pessoa sofra 

com flashbacks dessas situações, o que causa sintomas de ansiedade. 

 

Quando ele se recorda do fato, revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele 

momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido na primeira vez. Essa 

recordação, conhecida como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas 

e mentais.  

 

7.6.6 Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC): o transtorno obsessivo-

compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico de 

ansiedade. Sua principal característica é a presença de crises recorrentes de 

pensamentos obsessivos, intrusivos e em alguns casos comportamentos compulsivos 

e repetitivos. 

 

Ele é marcado por pensamentos invasivos que somente são aliviados quando se 

repete um comportamento padronizado sem sentido lógico. É o exemplo do sujeito 

que precisa acender e apagar o interruptor três vezes senão um parente vai morrer 

ou aquele que lava as mãos várias vezes seguidas. 

 

Analogicamente falando, uma pessoa com TOC é como um disco riscado, que repete 

sempre o mesmo ponto daquilo que está gravado. Pacientes com este transtorno 

sofrem com imagens e pensamentos que os invadem insistentemente e, muitas vezes, 

sem que consiga controlá-los ou bloqueá-los. Para essas pessoas, a única forma de 

controlar esses pensamentos e aliviar ansiedade que eles provocam é por meio de 

rituais repetitivos, que podem muitas vezes ocupar o dia inteiro e trazer consequências 

negativas na vida social, profissional e pessoal. 
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7.6.7 Fobia Social: esse distúrbio é caracterizado pelo extremo desconforto e pavor 

com situações sociais como ambientes novos, desconhecidos e cheios de pessoas 

estranhas; encontros sociais e outras situações do tipo. 

 

O grande receio é ser avaliado, julgado, ridicularizado ou criticado por esses 

estranhos. Falar em público é motivo para travar, suar, tem taquicardia e até sentir a 

memória falhar. São pessoas que ficam apavoradas com a ideia de ir a uma festa ou 

a qualquer outro evento social, pessoas que, de tanto medo que sentem, muitas vezes 

chegam ao ponto de evitar todo e qualquer tipo de contato social.  

 

7.6.8 Agorafobia: isso acontece em pessoas que já passaram por crises de 

ansiedade ou fobia e vivem com medo e tensão de terem novas manifestações. Isso 

faz com que o paciente evite lugares em que acredita que os sintomas aparecem e 

pode causar um isolamento social. Tem grande medo de ficar sozinho em lugares 

amplos ou públicos. 

 

7.6.9 Fobias Específicas: a fobia é um medo crônico, persistente, irracional e 

paralisante de um determinado objeto, animal, atividade, lugar ou situação que 

represente pouco ou nenhum perigo real, mas que, mesmo assim, provoca ansiedade 

extrema. 

 

A fobia não segue uma lógica propriamente dita, e a ansiedade nesses casos é 

incoerente com o perigo real que aquilo representa. Esse sentimento pode surgir a 

partir de uma experiência real ou se principiar por meio de um pensamento particular 

e até uma notícia marcante. Já foram descritas mais de 500 versões. 

 

Existem diversos tipos, como: 

 Claustrofobia - medo de lugares fechados; 

 Aracnofobia - medo de aranhas; 

 Acrofobia – medo de altura;  

 Aerofobia: Medo de voar (Viajar de Avião); 

 Aicmofobia – medo de agulhas;  

 Catsaridafobia – medo de barata;  
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 Coulrofobia – medo de palhaços. 

 

Figura 131 – Transtorno de ansiedade e síndrome 
do pânico: algo sério que não é levado a sério! 

 
Fonte: BR.TOLUNA 

 

 

7.7 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) leva em conta 

a história de vida do paciente, a avaliação clínica criteriosa e, quando necessário, a 

realização de alguns exames complementares. 

Identificar os sintomas de ansiedade são a principal base para realizar um 

diagnóstico e tratar a situação. Os sinais apresentados podem variar de acordo com 

cada caso, embora existam alguns bastante frequentes. 

O profissional começará investigando se há alguma causa física para sua 

ansiedade excessiva. Enquanto isso, ele também terá uma conversa para fazer uma 

análise e entender que condições podem estar levando a pessoa a ter essa ansiedade 

exagerada. 

Como os sintomas podem ser comuns a várias condições clinicas diferentes 

que exigem tratamento específico, é fundamental estabelecer o diagnóstico diferencial 

com Depressão, TOC, síndrome do pânico ou fobia social, por exemplo. 
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Figura 132 – Ansiedade dá 21 sinais no corpo e na mente:  
aprenda a identificar transtorno generalizado. 

 
Fonte: VIX 

 

Pode ser complicado decidir quando a ansiedade é grave o suficiente para ser 

considerada um transtorno. A capacidade de uma pessoa de suportar a ansiedade 

varia e pode ser difícil determinar o que deve ser considerado como grau anormal de 

ansiedade. Esses transtornos geralmente são diagnosticados com base em um 

critérios específicos estabelecidos. 

Durante avaliação para conclusão do diagnostico pode ser investigado se 

existe algum membros da família que já apresentaram sintomas similares. Um 

histórico familiar de transtorno de ansiedade (com exceção do transtorno de estresse 

pós-traumático, que resulta de um evento específico) pode auxiliar no diagnóstico. 

Existem alguns “marcadores biológicos” que também podem estar ligados à 

ansiedade, como a dosagem de cortisol (um hormônio importante no estresse), 

alterações de glicemia ou dos hormônios sexuais, exame da tireoide, entre outros. 

Quanto a necessidade de medicamentos o médico fara a avaliação e receitará 

o remédio mais indicado para cada caso. 

 

7.8 POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES DA ANSIEDADE 

 
 

Pessoas ansiosas há muito tempo e sem tratamento podem ter uma série de 

problemas físicos como: 

 Dificuldades de Memória: devido à liberação excessiva de adrenalina e cortisol; 

 Hipertensão: também devido ao excesso de adrenalina, que faz aumento da 

frequência cardíaca; 
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 Diabetes: como a ansiedade vem do instinto de fugir ou lutar; A ansiedade sozinha 

não causa diabetes, mas piora muito, independente do tipo de diabetes.  

 Gastrite Nervosa: a ansiedade pode causar modificações no suco gástrico, 

aumentando sua liberação, o que pode trazer sintomas semelhantes à gastrite;  

 Dores no corpo: com o impulso de fugir ou lutar, os músculos do corpo ficam mais 

tensos, podendo intensificar dores nas costas, pernas e ombros, além de 

pequenos tiques nervosos. 

 
Figura 133 – 7 Sinais de que alguma coisa não vai  
bem na sua mente.  

 
Fonte: AMENTEEMARAVILHOSA 
 

 

A ansiedade excessiva não tratada pode levar a outros problemas de saúde, como: 

 Depressão; 

 Abuso de substâncias; 

 Insônia e outros distúrbios do sono; 

 Problemas digestivos; 

 Isolamento social; 

 Problemas nos estudos, trabalho e vida pessoal; 

 Suicídio. 

 

7.9 TRATAMENTO 

 

A melhor e mais eficaz maneira de tratar a ansiedade é com o auxílio de um 

psicólogo ou psiquiatra. Esses profissionais são indicados para diagnosticar o 

problema e ajudar a lidar com ele no dia a dia.  
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Caso um transtorno de ansiedade seja diagnosticado, uma psicoterapia ou uma 

terapia medicamentosa, isoladamente ou em associação, podem aliviar 

significativamente a angústia e a disfunção na maioria das pessoas. Os tratamentos 

específicos dependem de qual transtorno de ansiedade é diagnosticado. 

O estabelecimento de um diagnóstico preciso é importante, uma vez que os 

tratamentos diferem de acordo com o tipo de transtorno de ansiedade. Além disso, os 

transtornos de ansiedade devem ser diferenciados da ansiedade que ocorre em 

muitos outros transtornos de saúde mental, que envolvem diferentes abordagens de 

tratamento. 

 
Figura 134 – Sessões de Psicoterapia não podem ser limitadas 
pelo Plano de Saúde.  

 
Fonte: PLANODESAUDE.NET 
 

O tratamento da ansiedade abrange três pilares fundamentais: Tratamento da 

causa, psicoterapia e terapia medicamentosa. 

 

 Tratamento da causa: se a causa for uma doença física ou um medicamento ou 

droga, o tratamento adequado já trará alívio dos sintomas.  

 Psicoterapia: todo o processo de melhoria envolve a mudança de 

comportamentos. Durante as sessões o psicoterapeuta ajudará a pessoa a 

desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade e, aos poucos, voltar a viver 

normalmente. Depois de ter sucesso nisso, o paciente começará a sentir os 

benefícios de lidar com a ansiedade. A longo prazo, os sintomas vão reduzir e os 

comportamentos de controle ficarão mais naturais, permitindo que a pessoa leve 

uma vida saudável. 
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 Terapia medicamentosa: em alguns casos, pode ser necessário tomar 

medicamentos para controlar os sintomas. O uso de medicamentos 

antidepressivos ou ansiolíticos, deve ser sempre sob orientação médica. O 

tratamento farmacológico geralmente precisa ser mantido por seis a doze meses 

depois do desaparecimento dos sintomas e deve ser descontinuado em doses 

decrescentes. 

 

Portanto, a maioria das pessoas pode ser substancialmente beneficiadas no 

tratamento da ansiedade por tratamento psicoterápicos ou medicamentoso, ou 

ambos. Porém, de nada adianta tentar fazer terapia ou tomar comprimidos se alguns 

hábitos e pensamentos não forem modificados.  

 

7.9.1 TRATAMENTO – PSICOLÓGICOS 

  

Para o tratamento do Transtorno de Ansiedade é essencial o acompanhamento 

de um psicólogo ao serem detectados os sintomas. Por meio de diferentes formas de 

terapia, o profissional poderá analisar o caso, identificar o fator desencadeador do 

distúrbio e combater as complicações que a doença pode causar. Em alguns casos, 

o psicólogo pode sentir necessidade do acompanhamento de um psiquiatra, que 

deverá analisar o paciente e receitar medicamentos que ajudem no tratamento. 

A terapia com um psicólogo pode ajudar o paciente a entender os fatores do 

dia a dia que desencadeiam sua ansiedade, reduzir seus sintomas e trabalhar os 

eventos que o levaram a desenvolver este problema. 

 
Figura 135 – Uma adaptação trágica. Mulher com  
Transtorno psicótico breve.  

 
Fonte: AMENTEEMARAVILHOSA 
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Algumas abordagens recomendadas, como: 

 

 Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC): esta terapia é uma abordagem 

terapêutica estruturada, diretiva, com metas claras e definidas pelo psicólogo e 

paciente. Ela centraliza em problemas específicos e na melhor forma de saná-los. 

Sua meta está na resolução de traumas. Seu principal objetivo é modificar os 

pensamentos e os sistemas de significados do paciente, buscando uma alteração 

emocional e comportamental consolidada e permanente. Ela é utilizada para tratar 

desde problemas emocionais diversos (transtornos psicológicos), como 

comportamentos disfuncionais (TOC, fobias entre outros). 

 Psicanálise Freudiana: o autoconhecimento é a chave desse tipo de terapia, 

baseada no pensamento de Freud. Ela foca o inconsciente e traz seus problemas 

para o consciente. Normalmente o profissional não faz um direcionamento, 

deixando com que a pessoa decida sobre o que quer falar. No caso da ansiedade, 

ela é interessante para entender as raízes dos pensamentos ansiosos. 

 Psicanálise Junguiana: ela leva em consideração o inconsciente, o que é 

reprimido e tratá-lo através de símbolos, imagens oníricas, usando os sonhos 

como método de análise. Esta terapia está mais ligada à busca pelo 

autoconhecimento e a recuperação da própria essência, mas também pode tratar 

depressão, ansiedade e encontrar a raiz desses problemas. 

 Gestalt: é considerada uma terapia holística, justamente por levar em conta o todo 

das situações. Seu modo não se concentra na doença e sim em gerar saúde a 

partir das potencialidades que a própria pessoa possui, identificando as emoções 

e sentimentos que se produzem em uma determinada situação. O objetivo é 

trabalhar a pessoa no ambiente onde ela está, mas fazer com que ela se afaste da 

situação para ter a noção do todo. Essa análise é feita baseado na conversa, mas 

o profissional vai direcionando o diálogo e fazendo perguntas, pedindo descrições 

do papel de cada um nas situações e tecendo considerações. 

 

A Psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, buscando 

quando necessário, modificá-lo a fim de proporcionar mais saúde para a pessoa. Só 

que o comportamento não é uma coisa fácil de mudar. 
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Quanto mais vezes fazemos uma coisa, mais aprendemos a repeti-la e mais 

difícil é mudar. Normalmente a mudança de comportamento é mais lenta, porque 

existe toda uma história de vida envolvida com a forma como a pessoa lida com a 

ansiedade.  

Porém é de extrema importância que se tenha consciência que se tem algo que 

precisa ser mudando, que está prejudicando a qualidade de vida da pessoa, é 

essencial um novo olhar, para a situação que está trazendo ansiedade e fazer a 

mudança necessária.   

Quem desenvolve comportamentos que gera ansiedade precisa de tempo para 

aprender novos comportamentos e quanto mais a pessoa se esforçar para mudar seu 

comportamento, mais curto será o período de tratamento. 

A ansiedade é um estado psíquico, ela é representada por meio de 

comportamentos e pensamentos. Tudo isso é aprendido e cada pessoa cria suas 

próprias estratégias para se livrar das sensações ruins. Isso significa que quanto mais 

rápido alguém busca por ajuda, mais eficiente é o tratamento e menores são os riscos 

para a saúde mental da pessoa. 

O tratamento para os transtornos de ansiedade, ou para os comportamentos 

ansiosos, não tem tempo definido, “cada pessoa tem seu próprio tempo para 

melhorar”. 

 

7.9.2 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO – REMÉDIOS PARA ANSIEDADE 

 

Caso um transtorno de ansiedade seja diagnosticado, uma terapia 

medicamentosa ou psicoterapia (como terapia comportamental), isoladamente ou em 

associação, podem aliviar significativamente a angústia e a disfunção na maioria das 

pessoas. Os tratamentos específicos dependem de qual transtorno de ansiedade é 

diagnosticado. 

Se a causa for uma doença física ou um medicamento ou droga, o médico tem 

por meta corrigir a causa em vez de tratar os sintomas de ansiedade. A ansiedade 

deve diminuir depois de a doença física ser tratada ou após o uso do medicamento ou 

droga ter sido interrompido por tempo suficiente para que todos os sintomas de 

abstinência tenham desaparecido. Se a ansiedade permanecer, podem ser utilizados 

medicamentos ansiolíticos ou psicoterapia. 
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Figura 136 – Como remédios para ansiedade agem 
no cérebro?  Ação, tipos, vício e mais tudo sobre.  

 
Fonte: VIX 
 

Em pessoas em estado terminal, medicamentos contra dor (analgésicos) 

potentes com grandes efeitos ansiolíticos, como morfina, geralmente são apropriados. 

Nenhuma pessoa em estado terminal deve sentir ansiedade intensa. 

 

7.9.3 REMÉDIOS / MEDICAMENTOS  

 

Diversos remédios podem ser usados para o tratamento da ansiedade. Tais como: 

 

 Antidepressivos: o tratamento de escolha para os transtornos ansiosos é feito 

com certos grupos de antidepressivos, especialmente os que têm uma boa 

atuação em um neurotransmissor chamado serotonina. Eles são sugeridos para 

tratamento mais prolongados em razão do baixo risco de dependência e pela 

facilidade em serem retirados de forma lenta e gradual na fase final do tratamento. 

 Ansiolíticos: esses medicamentos agem de várias formas a depender do sistema 

de neurotransmissão que atuam. Os ansiolíticos tarja preta são usados na fase 

aguda da doença para alívio dos sintomas físicos da ansiedade, agem no sistema 

chamado GABA - que reduzem a hiperatividade cerebral a níveis adequados. Mas 

só funcionam com os sintomas, sem melhorar a causa. 

 Antipsicóticos: alguns antipsicóticos, como a quetiapina, podem ser usados 

como paliativos durante os períodos mais críticos dos quadros ansiosos. 

Entretanto, tal como os ansiolíticos, eles apenas aliviam sintomas, não tratando a 

causa. 
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Figura 137 – Automedicação.  

 
Fonte: MEDICISFORMA.PT 

 

Entre os medicamentos, os mais prescritos são os inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina/noradrenalina. Receitados também contra a depressão, 

esses comprimidos reequilibram a química cerebral e afastam o risco de crises ou 

recaídas. Seu ponto fraco é a demora para aparecerem os resultados. Isso pode levar 

semanas, até meses. 

É aí que entra outro grupo medicamentoso: os benzodiazepínicos, calmantes 

por natureza que já mostram serviço após um ou dois dias. Mas eles são utilizados 

com bastante critério e somente em algumas situações, pois estão relacionados a 

efeitos colaterais e dependência se tomados em longo prazo.  

 

7.9.4 TRATAMENTOS NATURAIS PARA ANSIEDADE 

 
FIGURAS: Figura 138 – Dormir bem é extramente importante para a saúde. Figura 139 – Saladas 
saudáveis. Figura 140 – OMEGA 1000 MG C/ 120 CAPS OLEOSAS PHAR. Figura 141 – Exercícios 
físicos, conheçam dez que ajudam a combater a ansiedade.  

 

FONTES: Figura 138 – NOVENUTRITION – Figura 139 – CLUBE-FITNESS – Figura 140 – 
SAUDELIVREJA – Figura 141 – ANSIEDADENOCONTROLE. Montagem realizada por Glaucia de 
Farias. 



152 
 

 

Para ter qualidade de vida e conviver com a ansiedade é necessário mudar 

alguns hábitos, que poderiam estar contribuindo para o aparecimento dos sintomas. 

Em muitos casos, a ansiedade está relacionada à pressão da vida cotidiana. É 

impossível ter saúde emocional se a sua rotina é composta apenas pelo trabalho e 

outras responsabilidades. 

Além de seguir o tratamento à risca, existem alguns cuidados naturais que 

podem ajudar para ter melhor qualidade de vida e não se expor tanto a níveis de 

ansiedade excessiva, tais quais: 

 Prática de atividade física: manter o corpo ativo é essencial para ter saúde física 

e mental. O exercício atua na capacidade cerebral aprimorando a comunicação 

entre os neurônios, e libera hormônios relacionados ao prazer e bem-estar, 

auxiliando no tratamento. Além disso, também ajuda a diminuir o estresse e regular 

o sono. Além de elevar o ânimo, a atividade física atua na capacidade cerebral, 

aprimorando a comunicação entre os neurônios. Há diversas opções para quem 

quer praticar uma atividade física, como: exercício aeróbico, exercícios de 

alongamento, pilates, danças, musculação, artes marciais, etc. O importante e 

escolher aquela modalidade que mais motiva a pessoa e aproveitar os benefícios 

que traz para a saúde, trazendo um novo foco para o corpo e a mente, 

possibilitando desenvolver novas formas de relaxamento e serenidade.    

 Investir em momentos de lazer prazerosos: seu corpo também precisa de 

descanso e prazer para continuar funcionamento bem e combater a ansiedade, ter 

momentos que fuja do stress.  Por isso, criar tempo para alguns hábitos que possa 

ser considerados prazerosos, como: 

 Caminhar em um parque; 

 Passear e interagir com o animal de estimação; 

 Assistir filmes; 

 Ouvir música; 

 Tomar um banho relaxante; 

 Dedique tempo para se cuidar; 

 Cuide dos seus pensamentos (evite pensamentos negativos);  

 Ir ao restaurante preferido; 

 Estar com quem se ama; 
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 Fazer uma viagem, etc. 

 

 Exercitar Técnicas de Relaxamento: praticar técnicas de relaxamento é útil para 

tornar a rotina mais leve e também para controlar os episódios intensos de 

nervosismo, ansiedade e medo. Aprender a respirar melhor e relaxar o corpo com 

essas técnicas, elas são muito útil para quem trata o transtorno de ansiedade, pois 

propicia o conhecimento e controle melhor do corpo e da mente. Por exemplo: 

 Controlar a respiração; 

 Relaxar os músculos; 

 Praticar meditação; 

 Fortaleça o autoconhecimento; 

 Yoga. 

 

 Manter uma Alimentação Saudável: a forma como nos alimentamos tem relação 

com todo o funcionamento do organismo. Hábitos alimentares saudáveis também 

promovem qualidade de vida. Por isso, é importante procurar ter uma alimentação 

sem excessos e de preferência sempre comidas naturais. 

 

Incluir alimentos como frutas, verduras e cereais, ajuda reduzir o número de 

aditivos químicos no prato. Além disso, os alimentos possuem nutrientes que 

podem atuar diretamente nos neurotransmissores do cérebro, substâncias que 

podem desencadear o bem-estar ou a ansiedade. 

 

Evitar consumir alimentos industrializados e não exagerar nos doces. Junto com a 

ansiedade, eles podem desregular ainda mais o sistema gástrico e aumentar o 

desconforto. Além disso, cortar hábitos que prejudicam a saúde, como beber muito 

café, abusar do álcool ou fumar. 

 

Nosso cérebro também precisa de nutrientes para funcionar bem. Como ele é o 

responsável pelo nosso corpo, nada mais justo do que fornece aquilo que ele 

precisa. 
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Além disso, é importante fazer exames de rotina com um médico nutrólogo ou 

nutricionista. Eles saberão orientar quanto ao que deve ser consumido e o que é o 

melhor para se ter alimentação equilibrada e saudável. 

 

 Controlar a Jornada de Trabalho: de acordo com estudos adultos até 50 anos 

não devem trabalhar mais de 40 horas semanais e, acima dessa idade, é 

recomendado que a jornada seja reduzida para cerca de 25 horas, que é o limite 

para a cognição, como também, melhora a produtividade e saúde. 

 Organização: para quem sofre crises de ansiedade manter a rotina e o ambiente 

organizados é muito bom e importante. A desorganização pode causar confusão e 

interferir no raciocínio, bem como na tomada de decisões. Ela ainda pode ser 

estressante e provocar acúmulo de tarefas, sobrecarregando a mente e o corpo. 

O ideal é organizar os deveres e afazeres, anotando tudo aquilo que precisa ser 

feito. E o ambiente deve ser otimizado para ser dinâmico e prático, facilitando o dia 

a dia. 

 Confie mais em si mesmo: a falta de confiança em si mesmo destrói mais sonhos 

do que a falta de talento. A nossa mente pode fazer com que nos vejamos como 

perdedores, incapazes ou incompetentes. Ela nos convence de que não somos 

suficientemente bom ou competente. Com o tempo, este convencimento evita que 

a pessoa tente coisas novas, e sempre que for testado a fazer algo novo, a pessoa 

é tomada pela incerteza, stress e grande ansiedade. Devemos ter fé em nós 

mesmo. A crença de que podemos fazer algo é a única coisa que pode levar a 

pessoa a conseguir fazer. 

 
Figura 142 – 5 dicas para voltar a confiar em si mesmo. 

 
Fonte: MELHORCOMSAUDE 
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7.10 ANSIEDADE X ALIMENTOS 

 

De acordo com estudos existem alimentos naturais que combate a ansiedade, 

como também alimentos que pioram o quadro de ansiedade. 

 

 Alguns alimentos que colaboram para combater a ansiedade, são: 

 
Figura 143 – 7 alimentos para combater a ansiedade.  

 
Fonte: BLOG.SPECIALITAFITNESS 

 

 Arroz integral: o arroz é fonte de aminoácidos essenciais, que reduzem a 

ansiedade, depressão e estresse. Esse é também um cereal que é fonte de 

melatonina, o hormônio do sono. 

 Aveia: a aveia é um alimento que estimula a produção de hormônios 

antidepressivos. 

 Quinoa: esse é um cereal rico em carboidratos complexos, que promovem a 

saciedade e fornecem energia para o cérebro e o corpo ao longo do dia. 

 Oleaginosas: as castanhas, nozes e amêndoas são fontes ricas em magnésio, 

mineral que bloqueia o NMDA, receptor que causa ansiedade e estresse. 

 Goji berry: essa fruta é rica em antioxidantes e ajuda a reduzir os níveis de 

cortisol. Ela evita o surgimento de doenças e proporciona uma melhor 

qualidade de vida.  

 Frutas Cítricas: estudos comprovaram que a vitamina C, presente nas frutas 

cítricas, diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal 

em resposta ao estresse e à ansiedade e responsável por transmitir a notícia 
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de estresse para todas as partes do corpo. Seu consumo promove o bom 

funcionamento do sistema nervoso e aumenta a sensação de bem-estar. 

 Leite, ovos e derivados magros: eles são uma ótima fonte de um tipo de 

aminoácido, o triptofano, que alivia os sintomas de ansiedade. Uma vez no 

cérebro, o triptofano aumenta a produção de serotonina, o hormônio da 

felicidade, que é um neurotransmissor capaz de relaxar e dar sensação de 

bem-estar. 

 Banana: de acordo com estudos está fruta ajuda no combate da depressão e 

alivia os sintomas da ansiedade. Graças ao alto teor de triptofano que a fruta 

carrega, ajudando na produção de serotonina. 

 Chocolate: o cacau, principal ingrediente do chocolate amargo, ajuda a reduzir 

os níveis de cortisol, hormônio que produz o estresse. 

 

 Alguns alimentos que pioram o quadro de ansiedade, são: 

 
Figura 144 – Alimentos que causam depressão e ansiedade.  

 
Fonte: ORGANIK 

 

 Cafeína: pessoas ansiosas devem evitar café, guaraná, chá preto, chá verde e 

outros alimentos que possuem esse estimulante. A cafeína tem um efeito 

estimulante no sistema nervoso, isso causa um aumento no cortisol, o hormônio 

do estresse. 

 Carboidratos refinados: alimentos ricos em farinha branca e açúcar 

estimulam a compulsão alimentar. 
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 Gordura saturada: alimentos ricos em gordura saturada podem causar 

inflamações, prejudicar o sistema nervoso e colaborar para a liberação do 

cortisol. 

 Álcool: atrapalha a absorção de vitaminas e minerais que colaboram para a 

liberação de neurotransmissores, que ajudam no bem-estar. 

 

7.11 APLICATIVOS PARA GERENCIAR A PRÓPRIA ANSIEDADE 

 

Existem diversos aplicativos que ajudam a controlar a ansiedade. Abaixo 

alguns deles, porém é importante lembrar que eles não substituem um bom 

acompanhamento psiquiátrico ou uma boa psicoterapia. São Eles: 

 

 Lojong: Meditação e Minfulness: o app é dedicado à meditação, com 

meditações guiadas, vídeos animados, timer e conteúdo.  

Sua avaliação é de 4,9 estrelas na Google Play. 

 
Figura 145 – 5 Aplicativos que ajudam a controlar minha  
ansiedade.  

 
Fonte: SAIDAMINHALENTE 
 

 

 Querida ansiedade:  esse aplicativo foi criado pela psicóloga Camila Wolf (CRP 

09/6719), ele se propõe a ensinar o usuário como a ansiedade age, a observar 

como sua própria ansiedade se manifesta e o afeta e assim reduzi-la.  

Avaliado com 4,8 estrelas na Google Play. 
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 Ansiedade - Controle de Humor e Chat: o aplicativo traz uma série de notícias 

sobre a ansiedade, tem um diário de registro de humor e coloca o usuário em 

contato com outras pessoas que usam o aplicativo para se ajudarem.  

Com avaliação de 4,7 estrelas na Google Play. 

 

Aplicativos em inglês: 

 
Figura 146 – A tecnologia está mudando nossas vidas.  

 
Fonte: PORTAL-TALENTI.CURRICULUM 

 

 Self-Help for Anxiety Management: o app permite o usuário registrar o que o 

deixa ansioso, como sua ansiedade está naquele momento, entre outras 

ferramentas.  

Sua nota na Google Play é de 4 estrelas. 

 Worry Watch - Anxiety Journal: o app permite o acompanhamento das irritações 

diárias para análise dos padrões de ansiedade.  

Sua nota na Apple Store é de 5 estrelas. 

 

7.12 PREVENÇÃO 

 

A ansiedade pode ser prevenida a partir de medidas de qualidade de vida, 

como: 

 Exercícios físicos diários;  

 Alimentação balanceada, equilibrada e de boa qualidade; 

 Cuidar da qualidade do sono; 

 Técnicas de relaxamento; 
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 Religiosidade; 

 Arte-terapia; 

 Lazer. 

 
Figuras: Figura 147 – Entenda como os exercícios físicos auxiliam no combate à depressão. Figura 148 
– 10 dicas para que você tenha alimentação saudável. Figura 149 – Sonos de qualidade: confira alguns 
aspectos para você dormir melhor. Figura 150 – Meditando e acalmando a mente (como diminuir a 
ansiedade).  

 

Fontes: Figura 147 – BLOG.ACADEMIABOAFORMA – Figura 148 – DOCCTORMED – Figura 149 –
ALTOASTRAL – Figura 150 – FELIZCOMVOCE. Montagem realizada por Glaucia de Farias 
 

 

O Transtorno de Ansiedade se dá quando não há motivos aparentes para se 

sentir tão angustiado a ponto de o comportamento alterar a rotina, essa ansiedade às 

vezes ultrapassa esse nível natural. Graças a hábitos inadequados, questões 

genéticas ou traumas, acabamos desenvolvendo os transtornos de ansiedade. 

Os transtornos de ansiedade podem ser muito angustiantes e interferir na vida 

da pessoa a ponto de causar depressão. Pessoas com transtornos de ansiedade 

(exceto no caso de fobias muito específicas, como medo de aranha, medo de barata, 

entre outros) têm pelo menos duas vezes mais probabilidade de desenvolver 

depressão do que pessoas que não têm transtornos de ansiedade. Algumas pessoas 

com depressão desenvolvem um transtorno de ansiedade. 

A ansiedade pode surgir subitamente, como em crises de pânico, ou 

gradualmente no decurso de minutos, horas ou dias. A duração da ansiedade pode 

variar muito, de alguns segundos a vários anos. Pode haver variação de intensidade, 

desde uma angústia quase imperceptível até um ataque de pânico muito grave, 

durante o qual a pessoa pode sentir vários sintomas. 
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Figura 151 – As dores da alma, as doenças e o carma.  

 
Fonte: ESCOLAFLORDAVIDA 

 

Conhecer e reconhecer em si mesmo os sintomas de ansiedade é muito 

importante para buscar ajuda, com o objetivo de que a situação seja controlada o mais 

breve possível. Por isso, em muitos casos, o autodiagnostico é o primeiro passo, para 

procurar ajuda médica antes da ansiedade se tornar um problema ainda maior. 

Preocupações derivadas da ansiedade e seus transtornos não desaparecem 

por conta própria, portanto, arrancar cabelos, roer unhas ou comer o lápis só tendem 

a piorar. A ansiedade excessiva move a pessoa para traz impedindo que ela faça suas 

tarefas e atrapalha seus relacionamentos e seus compromissos. A ansiedade 

transformar-se em transtorno quando essa situações e emoções passa do limite, por 

isso, tratamento e suporte médicos são imprescindíveis.  

Vale frisar, mais uma vez, que a ansiedade por si só não é um problema. Ela é 

um estado psíquico natural, benéfico e muito importante para a sobrevivência 

humana. Ela serve para nos alertar de situações perigosas, nós ajuda a ter 

pontualidade nos nossos compromissos. 

A maior parte das pessoas com ansiedade começa a se sentir melhor e retoma 

as suas atividades depois de algumas semanas de tratamento. Por isso, é importante 

procurar ajuda especializada. O diagnóstico precoce e preciso da ansiedade, com 

tratamento eficaz e acompanhamento por um prazo longo são imprescindíveis para 

obter melhores resultados e menores prejuízos.  

Se a pessoa já foi diagnosticada com um transtorno, como o Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG) ou outro, precisa ter mudanças no estilo de vida.  
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

 

► OBESIDADE - Respondas as questões abaixo: 

 

1. O que é Obesidade? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Quais as principais manifestações decorrentes da Obesidade? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Quais os fatores de risco que a Obesidade acarreta? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Como é feito o tratamento para combater a Obesidade? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Agora vamos nos exercitar um pouco 
 

 
Figura 152 – Pilates no emagrecimento – CAPA. 

 
Fonte: BLOGPILATES 

 

 

Figura 153 – Como aplicar o Pilates no emagrecimento?  

 

Fonte: BLOGPILATES 

 

 

► ANSIEDADE - Respondas as questões abaixo: 

 

1. O que é Ansiedade? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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2. Ansiedade é uma doença? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Ansiedade é uma doença psicológica? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Ansiedade causa problemas no sono? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
5. Quais os sintomas indica que a ansiedade está sendo destrutiva? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6. Responda o questionário abaixo: 
 
Figura 154 – Teste: você é ansioso demais?  

 

 
Descubra se a ansiedade passou do limite normal e se é hora de procurar ajuda com 
o especialista (Por André Biernath). 
 
É natural ficar ansioso antes de alguma prova importante, uma entrevista de emprego 
ou em determinadas ocasiões sociais cheias de desconhecidos, por exemplo. O 
problema é quando a ansiedade se torna recorrente ou, pior: te impede de viver 
normalmente. Nesse momento, é bom pensar em ir atrás de um especialista. 
 
Pensando nisso, o site Healthy Place criou um teste para te ajudar com essa decisão. 
Você pode fazê-lo logo abaixo.  

 
Responda SIM ou NÃO às perguntas. 

Questões Perguntas Sim Não 

1 Nos últimos meses, você se sentiu continuamente 
preocupado ou ansioso sobre determinados eventos ou 
atividades de sua rotina? 

  

2 Nesse período, você experimentou: 
a) a) Apreensão excessiva por algo 
b) b) Um temor sem razão aparente no trabalho, na escola 

ou em relação à sua saúde 
c) c) Uma incapacidade de manejar essa preocupação toda 

  

3 Você se sente incomodado por: 
a) a) Não conseguir descansar e se sentir atordoado 
b) b) Se cansar facilmente 
c) c) Ter problemas de concentração; 
d) d) Ficar irritado a todo momento 
e) e) Apresentar uma tensão muscular constante 
f) f) Dificuldades para pegar no sono e/ou acordar cansado 

no dia seguinte 
g) g) Não ser capaz de cumprir suas tarefas diárias 

  

4 Você percebeu alguma mudança nos seus hábitos 
alimentares ou no sono recentemente? 

  

5 Na maioria dos dias da semana, você se sente: 
a) a) Triste ou deprimido 
b) b) Desinteressado pela vida 
c) c) Inútil ou culpado 

  

6 No último ano, o uso de álcool e/ou outras drogas: 
a) a) Impediu que você honrasse compromissos no trabalho, 

na escola ou com a família 
b) b) Colocou você em uma situação perigosa, como dirigir 

um carro de maneira alterada 
c) c) Fez com que você fosse preso pela polícia 
d) d) Ainda acontece, apesar das confusões já provocadas 

  

Fonte: SAÚDE.ABRIL 
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8 DIABETES 

 

 

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-

se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O diabetes 

apresenta alta morbimortalidade, com perda importante na qualidade de vida. 

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde a aceitação de estilos 

de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada, obesidade, a 

urbanização crescente e o envelhecimento da população apresentam como grandes 

responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. 

 
Figura 155 – Diabetes é mal silencioso que pode deixar sequelas: 

 
Fonte: VIX 

 

No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão arterial, é responsável pela 

primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros 

inferiores e representa ainda grande parte dos diagnósticos primários em pacientes 

com insuficiência renal crônica submetidos à diálise. 

É importante observar que já existem informações e evidências científicas 

suficientes para prevenir e/ou retardar o aparecimento do diabetes e de suas 

complicações e que pessoas e comunidades de maneira progressiva têm acesso a 

esses cuidados. 

O Diabetes Mellitus (simplesmente conhecida como diabetes) é uma síndrome 

metabólica de origem múltipla, crônica não transmissível que ocorre quando o 

pâncreas (órgão que fica atrás do estômago) não produz o hormônio insulina 
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(hormônio responsável pelo transporte do açúcar para dentro das células) em 

quantidade suficiente ou quando o corpo não consegue mais utilizar de maneira 

eficaz a insulina que produz, para suprir as necessidades do organismo, causando 

a hiperglicemia que é o aumento da glicose (açúcar) no sangue, e isto leva a sintomas 

agudos e a complicações crônicas e consequentemente, o diabetes. 

Quando uma pessoa se alimenta, o corpo dá início ao processo de digestão, 

que começa com a transformação dos alimentos em glicose, proteínas e gorduras. A 

glicose como vimos é a fonte principal de energia do organismo, é o grande 

combustível do corpo humano, mas para que esse combustível possa ser utilizado 

como energia é preciso que ele seja transportado na corrente sanguínea e depois 

migre para o interior das células, porém o excesso pode trazer complicações à saúde. 

 
Figura 156 – Diabetes: uma doença silenciosa e perigosa. 

 
Fonte: BLOG.DROGARIADANIELLI 

 

A insulina é fundamental para manutenção do bem-estar do organismo, que 

precisa da energia dela para funcionar. Ela é responsável por controlar a quantidade 

de glicose que circula no sangue, com objetivo de mantê-la em níveis saudáveis para 

o corpo. 

A insulina envia um sinal que “desbloqueia” as células do corpo, permitindo a 

entrada ou absorção da glicose nas células do organismo de forma que ela possa ser 

aproveitada para as diversas atividades celulares. No interior das células, a glicose é 

armazenada ou transformada em energia, a falta da insulina ou um defeito na sua 

ação resulta como vimos em acúmulo de glicose no sangue.  

A quantidade de glicose no sangue altera todo o metabolismo. Essa varia de 

acordo com a quantidade de carboidratos consumidos e ainda depende de alguns 

fatores psicológicos e fisiológicos que ocorrem no decorrer do dia.  
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A quantidade de glicose pode cair se a insulina for liberada pelo pâncreas ou 

injetada por medicamentos para diabetes, através de exercícios físicos, pela ingestão 

de álcool e nos períodos de menstruação. A glicose também pode aumentar se a 

alimentação for em grande quantidade baseada em carboidrato, através do estresse 

já que esse libera hormônios responsáveis pelo aumento da glicose, por doenças, 

gravidez, utilização de anticoncepcionais e outros. 

Altas taxas de glicose podem levar a complicações no coração, nas artérias, 

nos olhos, nos rins e nos nervos, isto pode surge rapidamente ou se instala 

lentamente. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. 

 
Figura 157 – Glicose alta. Por que ela é um risco a saúde?  

 
Fonte: FARMACIAUNIVERSAL 

 

Por ser uma condição crônica demanda uma série de cuidados médicos 

contínuos, cujos tratamentos requer uma ação colaborativa entre o paciente, a família 

e a equipe de saúde.  

 

8.1 CAUSAS 

 

A doença mais frequente tem a sua origem familiar, através da transmissão 

genética. Mas o início do diabetes, em geral requer associação além dos fatores 

genéticos, com fatores ambientais e com estilo de vida da pessoa. Entre os mais 

conhecidos encontramos a obesidade, o sedentarismo e as infecções.  

O diabetes não genético pode surgir após destruições das células betas 

pancreáticas e secretora de insulina, como por exemplo, no alcoolismo crônico que 

pode causar pancreatite crônica, esses exemplos junto a alimentação com baixo valor 

nutricional podem estar contribuindo para uma pessoa contrair o diabetes. 
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Figura 158 – Diabetes: um dia sem açúcar em família.  

 
Fonte: ATLASDASAUDE 

 

8.2 SINTOMAS 

 

Muitas pessoas adultas têm diabetes e não sabem. Os sintomas do 

diabetes muitas vezes demoram a se manifestar ou a ser percebidos pela pessoa. 

O diabetes é considerado uma “doença silenciosa”, na linguagem médica, a 

doença é chamada de assintomática, já que aparentemente não apresenta sintomas. 

Os sintomas muitas vezes são vagos como formigamento nas mãos e nos pés, 

dormência, peso ou dores nas pernas, infecções repetitivas na pele e mucosas.  

 

Cada tipo de diabetes tem uma sintomatologia diferente: 

 

8.2.1 Principais Sintomas do Diabetes Tipo 1 

 

Pessoas com Diabetes Tipo 1 podem apresentar os seguintes sintomas: 

 Vontade frequente de urinar (várias vezes ao dia); 

 Fome excessiva; 

 Sede excessiva; 

 Emagrecimento (perda de peso rápida e involuntária); 

 Fraqueza; 

 Fadiga; 

 Nervosismo; 

 Mudanças de humor; 

 Náusea e vômito. 
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O diabetes Tipo 1 pode ocorrer por uma herança genética em conjunto com 

infecções virais. A doença pode se manifestar em qualquer idade, mas é mais comum 

ser diagnosticada em crianças, adolescentes ou adultos jovens. 

 
Figura 159 – Diabetes Infantil.  

 

Fonte: REGISTRODEMEDICOS 

 

8.2.2 Principais Sintomas do Diabetes Tipo 2 

 

Pessoas com Diabetes Tipos 2 não apresentam sintomas iniciais e podem 

manter a doença assintomática por muitos anos. No entanto, devido a uma resistência 

à insulina causada pela condição de saúde é possível manifestar os seguintes 

sintomas: 

 Fome excessiva; 

 Sede excessiva; 

 Cansaço em excesso; 

 Infecções frequentes (bexiga, rins e pele); 

 Feridas que demoram para cicatriza; 

 Alteração visual (visão embaçada); 

 Formigamento nos pés e furúnculos. 

 

Qualquer indivíduo pode manifestar diabetes Tipo 2. No entanto ter idade acima 

de 45 anos, apresentar obesidade ou sobrepeso e ter histórico familiar de diabetes 

Tipo 2 podem aumentar o risco de ter a doença. 
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Figura 160 – Cuidados de la diabetes em la terceira edad.  

 
Fonte: HACIENDAVIDAPLENA 

 

8.2.3 Sintomas do Diabetes Gestacional 

 

O diabetes gestacional, na maioria das vezes, não causa sintomas e o quadro 

é descoberto durante os exames periódicos. No entanto, devido ao aumento da 

glicemia durante a gravidez é possível manifestar os seguintes sintomas: 

 Sede excessiva; 

 Fome excessiva; 

 Vontade constante de urinar; 

 Visão turva. 

 

Qualquer mulher pode manifestar o diabetes gestacional. No entanto, ter 

histórico familiar de diabetes, excesso de peso antes da gravidez e ganho de peso 

durante a gestação podem favorecer o quadro. 

 
Figura 161 – Grávida e com diabetes, isso é grave?  

 
Fonte: REVISTANOVAFAMILIA 
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8.2.4 Sintomas do Pré Diabetes 

 

O pré-diabetes é a situação clínica que precede o diagnóstico do diabetes Tipo 

2. Geralmente o pré-diabetes não é acompanhado de sintomas. Por isso é uma 

condição de saúde que muitas vezes não é diagnosticada. 

No entanto, se o indivíduo apresentar ganho de peso, ter casos de diabetes na 

família, ingerir uma dieta rica em alimentos hipercalóricos e for sedentário, é 

importante procurar orientação médica para investigar como estão os níveis de glicose 

no sangue.  

O diabetes é também uma doença metabólica, pois seu desenvolvimento está 

relacionado à forma com que o corpo humano metaboliza os alimentos ingeridos em 

energia para manter-se em funcionamento.  

A doença é caracterizada por altos níveis de glicose no sangue, também 

chamado de hipoglicemia e hiperglicemia, que podem causar sérios problemas de 

saúde em diferentes vasos e órgãos do corpo. 

Portanto, já se sabe que há fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento 

do diabetes, mas a doença não é exclusivamente genética. Na maioria dos casos, é 

preciso que haja uma interação de fatores (genéticos e ambientais) para que o 

diabetes se desenvolva.  

 

8.3 TIPOS 

 

O diabetes pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos 

diferentes. Independentemente do tipo de diabetes, com aparecimento de qualquer 

sintoma é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico 

especializado para dar início ao tratamento. 

 

CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES 

 

Sabemos hoje que diversas condições que podem levar ao diabetes, porém a 

grande maioria dos casos está dividida em dois grupos: Diabetes Tipo 1 e Diabetes 

Tipo 2. 
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8.3.1 Diabetes Tipo 1 

 

O diabetes Tipo 1 é considerado uma doença autoimune, já que parte de um 

ataque o próprio corpo. Este ataque acontece da seguinte forma: o próprio corpo 

confunde e ataca as células saudáveis do organismo, causando lesões irreversíveis 

as células pancreáticas produtoras de insulina (células beta), levando a deficiência 

na sua produção. Por causa desse processo, pouca ou nenhuma insulina é liberada 

para o organismo, e a glicose não é absorvida pelas células. 

O quadro clínico mais característico é de um início relativamente rápido (alguns 

dias até poucos meses) de sintomas como: sede, diurese e fome excessivas, 

emagrecimento significativo, cansaço e fraqueza. Se o tratamento não for realizado 

rapidamente, os sintomas podem evoluir para desidratação severa, sonolência, 

vômitos, dificuldades respiratórias e coma. Esse quadro mais grave é conhecido como 

Cetoacidose Diabética e necessita de internação para tratamento. 

O diabetes do Tipo 1 pode detectar através de exames de sangue a presenças 

de anticorpos que destruí as células. Eles estão presente em cerca de 85% a 90% 

dos casos desse tipo de diabetes no momento de diagnóstico. 

O diabetes Tipo 1 já foi chamado de diabetes juvenil, por surgir na infância ou 

adolescência, porém não é limitado a esta idade, ele pode ser diagnosticado em 

adultos também. Pessoas com parentes próximos que têm ou tiveram a doença 

devem fazer exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue.  

Para tratamento e retirada do açúcar da corrente sanguínea, os médicos 

habitualmente prescrevem reposição de insulina, medicamentos, planejamento 

alimentar (alimentação balanceada e saudável), atividades físicas, e evitar o uso de 

bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas. Todas essas providencias tem o objetivo 

de ajuda a controlar o nível de glicose no sangue.  

Este tipo de diabetes está mais relacionado a fatores genéticos, mas pode 

haver gatilhos externos que desencadeiem o início da destruição das células beta. 

A pessoa que tem diabetes Tipo 1 deve administrar insulina diariamente para 

regular a quantidade de glicose no sangue.   
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8.3.2 Diabetes Tipo 2 

 

Nesta forma de diabetes está incluída a grande maioria dos casos, cerca de 

90% dos pacientes diabéticos. Considerada o tipo mais comum da doença. 

Antigamente (passado recente) o Diabetes Tipo 2 estava, principalmente, 

associado a pessoas na faixa dos 45 anos ou mais velhas, porém, atualmente a 

doença tem se manifestado cada vez mais em jovens adultos (faixa de 30 anos ou 

menos), como também em crianças e adolescentes. 

O Diabete Tipo 2 surge quando o organismo não consegue usar de forma 

correta a insulina que produz, ou então, quando o organismo não fabrica o hormônio 

da insulina suficiente para conseguir controlar a glicemia. 

A instalação do quadro de Diabete Tipo 2 é mais lenta e os sintomas podem 

ser: sede, aumento da diurese, dores nas pernas, alterações visuais, entre outros. 

No entanto, esses sintomas podem demorar vários anos antes de aparecer e as 

consequências do excesso de glicose no sangue pode danificar órgãos e vasos 

sanguíneos, causando doenças cardíacas, renais e as vezes necessidade de 

amputação, entre outros riscos. 

Além disso, quando os vasos sanguíneos dos olhos são atingidos pelo 

excesso de glicose no sangue, eles podem romper e derramar fluído na mácula (uma 

região da retina). Se essa complicação não for diagnosticada e tratada 

adequadamente, pode causar sérias complicações na visão, como a retinopatia 

diabética e o edema macular diabético, e até mesmo levar a cegueira completa e 

irreversível. 

Nota-se assim que se os sintomas da Diabete Tipo 2 não for reconhecido e 

tratado a tempo, além dos transtorno de saúde acima relatados, ele evolui para um 

quadro grave de desidratação e por fim o coma. 

Este tipo de diabetes é particularmente causado pela obesidade, isso se deve, 

sobretudo pelo aumento de gordura e carboidratos, aliados à falta de atividade física, 

hábitos alimentares inadequados, somados ao histórico familiar.      

Dependendo da gravidade da doença, pode ser controlada com atividades 

físicas e planejamento alimentar. Em alguns caso, é necessário o uso de insulina, 

como também, de outros medicamentos para controlar a glicose. 
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Para determinar qual o melhor tratamento a diabetes, o médico proceder 

fazendo uma avaliação clínica, entrevista com anamnese completa e exames 

laboratoriais. 

É imprescindível que o tratamento seja levado a sério, pois, caso isso não 

aconteça, com o passar do tempo e o descaso com os sintomas da doença, as 

chances de ocorrer o agravamento da doença aumenta.  É de extrema importância 

estar com os exames de sangue em dias e procurar um médico, caso os resultados 

apresente alguns dos sintomas acima relacionados. 

 

8.3.3 Pré-Diabetes 

 

A pré-diabetes é um termo usado para indicar que o paciente tem potencial 

para desenvolver a doença (diabetes), como se fosse um estado intermediário entre 

o saudável e o diabetes Tipo 2, pois no caso do Tipo 1, não existe pré-diabetes, a 

pessoa nasce com uma predisposição genética ao problema e a impossibilidade de 

produzir insulina, podendo desenvolver o diabetes em qualquer idade. 

A pré-diabetes (ou tolerância diminuída à glicose) é na verdade um estágio 

que antecede o diabetes do Tipo 2. É caracterizada quando os níveis de glicose no 

sangue de uma pessoa estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão 

elevados o suficiente para caracterizar um Diabetes Tipo 1 ou Tipo 2. É um sinal de 

alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos e/ou pessoas 

com alterações nos lipídios.  

Esse alerta do corpo é importante por ser a única etapa do diabetes que ainda 

pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento de 

complicações, incluindo o infarto. No entanto, 50% dos pacientes que têm o 

diagnóstico de pré-diabetes, mesmo com as devidas orientações médicas, acaba 

desenvolvendo a doença.  

Se este estágio for identificado de forma precoce, com mudanças no estilo de 

vida e tratamento medicamentosos, é possível baixar os níveis de glicose no sangue 

e evitar o desenvolvimento da doença. Por isso, é importante que as pessoas com 

pré-diabetes passem por avaliação médica frequente. 
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8.3.4 Diabetes Gestacional 

 

Este tipo de diabetes acontece quando os hormônios produzidos pela placenta 

e outros fatores relacionado a gravidez aumentam a resistências da mulher à ação da 

insulina na gestação, levando ao aumento nos níveis de glicose no sangue 

diagnosticado pela primeira vez na gestação, podendo, ou não, persistir após o parto.  

A causa exata do diabetes gestacional ainda não é conhecida, mas, como já 

mencionado, envolve mecanismos relacionados à resistência à insulina. Esse tipo de 

diabetes afeta entre 2% a 4% de todas as gestantes e implica risco aumentado no 

desenvolvimento posterior de diabetes para a mãe e o bebê. Na maioria dos casos, 

o diabetes naturalmente desaparece após o parto. 

Este tipo de diabetes as vezes é detectado no 3º trimestre da gravidez, através 

de um teste de sobrecarga de glicose, quando são verificado as taxas de açúcar no 

sangue e quando elas estão acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser 

classificada como diabetes Tipo 2.  

Assim como no diabetes Tipo 2, o excesso de peso antes ou adquirido durante 

a gravidez pode aumentar os riscos do aparecimento do diabetes gestacional, por 

consequente, deve-se dar atenção especial ao diabetes diagnosticado durante a 

gestação para evitar maiores complicações.  

As gestantes que tiverem história prévia de diabetes gestacional, de perdas 

fetais, má formações fetais, hipertensão arterial, obesidade ou história familiar de 

diabetes não devem esperar o 3º trimestre para serem testadas, já que sua chance 

de desenvolverem a doença é maior, e está paciente deve ser investigada e 

acompanhada durante todo o período gestacional e após o parto.  

Assim como os demais tipos da doença, o diabetes gestacional precisa ser 

acompanhado e devidamente tratado, para diminuir os riscos à saúde da futura 

mamãe e do bebê.  

Toda gestante deve fazer o exame de diabetes, regularmente, durante o pré-

natal. Mulheres com a doença têm maior risco de complicações durante a 

gravidez e o parto. 
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8.3.5 Diabetes Latente Autoimune do Adulto (LADA) 

 

Atinge basicamente os adultos e representa um agravamento do diabetes 

Tipo 2. Caracteriza-se, basicamente, no desenvolvimento de um processo 

autoimune do organismo, que começa a atacar as células do pâncreas.  

 

8.3.6 Outros Tipos de Diabetes 

 

Outros tipos de diabetes são bem mais raros e incluem mutações (defeitos) 

genéticos associados a outras doenças ou ao uso de medicamentos. Eles podem ser: 

 Diabetes por defeitos genéticos da função da célula beta; 

 Diabetes por defeitos genéticos da função na ação da insulina; 

 Diabetes por doenças do pâncreas exócrino (pancreatite, tumores pancreáticos, 

neoplasia, hemocramatose, fibrose cística, etc.); 

 Diabetes por outras doenças endócrinas (Síndrome de Cushing, hipertireoidismo, 

acromegalia); 

 Diabetes por defeitos induzidos por drogas ou produtos químicos (diuréticos, 

corticoides, betabloqueadores, contraceptivos, etc.). 

 

A mudança de hábito alimentar e a prática de exercícios são os principais 

fatores de sucesso para o controle do diabetes.  

 

8.4 FATORES DE RISCO 

 

A ausência de hábitos saudáveis são os principais fatores de risco, além da 

genética. Os principais fatores são: 

 Diagnóstico de pré-diabetes; 

 Pressão alta; 

 Colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides no sangue; 

 Sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura; 

 Histórico familiar (Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes); 

 Doenças renais crônicas; 



177 
 

 História de abortos de repetição ou mortalidade Peri Natal (nos primeiros dias de 

vida); 

 Mulher que deu à luz criança com mais de 4kg; 

 Diabetes gestacional; 

 Síndrome de ovários policísticos; 

 Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos (esquizofrenia, depressão, transtorno 

bipolar); 

 Apneia do sono; 

 Sedentarismo; 

 Uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides. 

 

8.5 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico do diabetes é feito por um simples exame de sangue. Com uma 

gotinha de sangue, retirada de um dos dedos da mão, é possível ver se há alguma 

alteração na taxa de glicemia.  

 
Figura 162 – Diabetes é uma doença silenciosa e  
atinge 13 milhões de brasileiros.  

 
Fonte: JORNALCRUZEIRO 

 

Esse teste inicial leva, no máximo, três minutos para mostrar o resultado. Se 

for identificada uma alteração considerável, o médico solicitará outros exames 

clínicos e laboratoriais mais profundos e detalhados, como o teste oral de tolerância 

à glicose (Curva Glicêmica). 

O diagnóstico normalmente é realizado usado exames em diferentes etapas, 

em que são coletadas amostras de sangue em um tempo determinado, geralmente 

de 30 em 30 minutos. Nos intervalos, o paciente deve ingerir um xarope de glicose. 

Os resultados são apresentados em um gráfico e permitem o diagnóstico preciso. 
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As etapas são as seguintes: 

 

 Glicemia de Jejum 

 

A glicemia de jejum é um exame que mede o nível de açúcar no sangue 

naquele momento (jejum de 8 horas), servindo para monitorização do tratamento de 

diabetes. Os valores de referência ficam entre 70 a 99 miligramas de glicose por 

decilitro de sangue (mg/dL).  

 

O que significam resultados anormais: 

 Resultados entre 100 mg/dL e 125 mg/dL são considerados anormais próximos ao 

limite e devem ser repetidos em uma outra ocasião; 

 Valores acima de 140 mg/dL já são bastante suspeitos de diabetes, mas também, 

devendo ser repetido em uma outra ocasião, contudo sempre é necessária uma 

avaliação médica. 

 

 Glicemia Casual 

 

A glicemia casual é o exame realizado em qualquer horário do dia, 

independente da última refeição realizada. Resultados > 200 mg/dl em paciente com 

sintomas característicos de diabetes. 

 

 Hemoglobina Glicada 

 

A hemoglobina glicada (HbA1c) a fração da hemoglobina (proteína dentro do 

glóbulo vermelho) que se liga a glicose. Durante o período de vida da hemácia (90 

dias em média), a hemoglobina vai incorporando glicose, em função da concentração 

deste açúcar no sangue.  

Se as taxas de glicose estiverem altas durante todo esse período ou sofrer 

aumentos ocasionais, haverá necessariamente um aumento nos níveis de 

hemoglobina glicada. Dessa forma, o exame de hemoglobina glicada consegue 

mostrar uma média das concentrações de hemoglobina em nosso sangue nos últimos 
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3 meses. Os valores da hemoglobina glicada irão indicar se você está ou não com 

hiperglicemia, iniciando uma investigação para o diabetes.  

 

Valores normais da hemoglobina glicada: 

 Para as pessoas sadias: entre 4,5% e 5,7%; 

 Para pacientes já diagnosticados com diabetes: abaixo de 7%; 

 Anormal próximo do limite: 5,7% e 6,4% e o paciente deverá investigar para pré-

diabetes; 

 Consistente para diabetes: maior ou igual a 6,5%. 

 

 Curva Glicêmica 

 

O exame de curva glicêmica simplificada mede a velocidade com que seu corpo 

absorve a glicose após a ingestão. O paciente ingere 75g de glicose e é feita a medida 

das quantidades da substância em seu sangue após duas horas da ingestão. No Brasil 

é usado para o diagnóstico o exame da curva glicêmica simplificada, que mede no 

tempo zero e após 120 minutos. 

 

Os valores de referência são: 

 Em jejum: abaixo de 100mg/dl; 

 Após 2 horas: 140mg/dl. 

 

A curva glicêmica maior que 200 mg/dl após duas horas da ingestão de 75g de 

glicose é suspeito para diabetes. 

A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda como critério de diagnóstico de 

Diabetes Mellitus as seguintes condições: 

 Hemoglobina glicada maior que 6,5% confirmada em outra ocasião (dois testes 

alterados); 

 Uma dosagem de hemoglobina glicada associada a glicemia de jejum maior que 

200 mg/dl na presença de sintomas de diabetes; 

 Sintomas de urina e sede intensas, perda de peso apesar de ingestão alimentar, 

com glicemia fora do jejum maior que 200mg/dl; 
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 Glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl em pelo menos duas amostras em 

dias diferentes; 

 Glicemia maior que 200 mg/dl duas horas após ingestão de 75g de glicose. 

 

Ao receber o diagnóstico de diabetes, muitas pessoas apresentam várias 

reações emocionais, como choque, negação, medo, raiva, tristeza e ansiedade. Isso 

é absolutamente normal. O mental e o emocional podem ser afetados com o 

diagnóstico de alguma doença crônica, como o diabetes. 

O diagnóstico precoce do diabetes é importante não só para prevenção das 

complicações agudas, como também, para a prevenção de complicações crônicas. 

É importante o envolvimento dos familiares com o tratamento do paciente 

diabético, visto que, muitas vezes, há uma mudança de hábitos, requerendo a 

adaptação de todo núcleo familiar. 

 

8.6 TRATAMENTO 

 

O tratamento de diabetes tem como objetivo controlar a glicose presente no 

sangue do paciente evitando que apresenta picos ou quedas ao longo do dia. 

 

8.6.1 Tratamento – Diabetes Tipo 1 

 

Neste tipo de diabetes requer a aplicação de insulina, portanto, todo paciente 

precisa fazer aplicação diária de insulina para manter a glicose no sangue em valores 

normais. 

Não há necessidade de ir ao posto médico, nem em hospital, o próprio paciente 

pode tornar as injeções em sua residência. Para isso é necessário ter em casa um 

glicosímetro (pequeno aparelho para medir a glicose na corrente sanguínea), esse 

dispositivo é capaz de medir a concentração exata de glicose no sangue.   
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Figura 163 – 5 dicas para saber se a diabetes é crônica.  

 
Fonte: MANUALDADIABETES 

 

A insulina deve ser aplicada diretamente no tecido subcutâneo (camada de 

células de gordura), logo abaixo da pele. 

 

Os melhores locais para a aplicação de insulina são: 

Figura 164 – Regiões recomendadas para aplicação.  

 
Fonte: BD 

 

Dependendo do caso (do paciente), o médico pode prescrever além das 

injeções de insulina para baixar o açúcar no sangue, alguns medicamentos via oral, 

como por exemplo: 

 Glifage; 

 Glifage Xr; 

 Melformina.  
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8.6.2 Tratamento – Diabetes Tipo 2 

 

Este tipo de diabetes tem práticas específicas para o tratamento, Tais quais: 

 

 Para tratamento das comorbidades: geralmente esse tipo de diabetes vem 

acompanhados de outros problemas, como obesidade e sobrepeso, 

sedentarismo, triglicerídeos elevados e hipertensão. Por esse motivo, é 

importante a consulta regular com o médico para controlar o diabetes e as 

outras doenças que estiverem presente. 

 

Entre os medicamentos que podem ser usados para controlar o diabetes tipo 2 estão: 

 

 Inibidores da alfaglicosidade: são medicamentos que impedem a digestão e 

absorção de carboidratos no intestino; 

 Sulfonilureias: estimulam a produção pancreática de insulina pelas células 

beta do pâncreas, tem alto potencial de redução de A1C, mas podem causar 

hipoglicemia;  

 Glinidas: Nateglinida e Repaglinida, via oral. Agem, também, estimulando a 

produção de insulina pelo pâncreas. 

 

8.6.3 Tratamento – Pré-Diabetes 

 

Neste tipo de diabetes geralmente o tratamento começa com as orientações 

para o estilo de vida do paciente, ou seja, aconselhamento para mudanças de hábitos 

de vida, como orientação nutricional onde possa vir a ser reduzido a ingestão de 

calorias, gorduras saturadas e carboidratos, além de inclusão de atividades físicas.  

Caso seja necessário o médico pode optar, junto com o paciente por iniciar 

tratamento com medicação para prevenir a evolução para diabetes. 
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Outros hábitos que podem vir a contribuir com o surgimento do diabetes são: 

 

 Cigarro: a pessoa que tem diabetes ou predisposição para ter, com o uso 

constante de cigarro multiplica em até 5 vezes o risco de vir a ter um infarto. As 

substâncias presentes no cigarro ajudam a criar acúmulos de gordura nas 

artérias bloqueando a circulação. Por consequente, o fluxo sanguíneo fica 

muito lento, até que ocorre o entupimento da artéria.  

 Higiene Dental: a higiene bucal após cada refeição é muito importante para 

todos, principalmente para o portador de diabetes, uma vez que o sangue da 

pessoa que tem diabetes, contem alta concentração de glicose, e isso propícia 

o desenvolvimento de bactérias com mais facilidade.   

 

8.6.4 Tratamento – Diabetes Gestacional 

 

O tratamento para mulher que apresenta diabetes gestacional objetiva diminuir 

os níveis de açúcar na corrente sanguínea da mãe, e como isso evitar que o futuro 

bebê venha a ter algum prejuízo no seu desenvolvimento. 

No decorrer do pré-natal o médico acompanha o crescimento e 

desenvolvimento do bebê, através de ultrassons e outros exames caso seja 

necessário. É recomendado a gestante diabética uma dieta acompanhada de 

exercícios para assim ter um controle do açúcar no sangue. Se isso não for o suficiente 

o médico poderá prescrever injeções de insulina ou medicamentos via oral. 

 

8.6.5 Tratamento – Possíveis Complicações 

 

 Retinopatia diabética: lesões que aparecem na retina do olho, podendo 

causar pequenos sangramentos e, como consequências, a perda da acuidade 

visual. 

 Arteriosclerose: endurecimento e espessamento da parede das artérias. 

 Infarto do Miocárdio e AVC: ocorrem quando os grandes vasos sanguíneos 

são afetados, levando à obstrução (arteriosclerose) de órgãos vitais como o 
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coração e o cérebro. De acordo com estudos a incidência desse problema é de 

duas a quatro vezes maior em pessoas com diabetes. 

 Pé diabético: isto acontece quando uma área machucada ou infeccionada nos 

pés de quem tem diabetes desenvolve uma úlcera (ferida). Seu aparecimento 

pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de 

glicemia são mal controlados. Qualquer ferimento nos pés deve ser tratados 

rapidamente para evitar complicações que podem levar à amputação do 

membro afetado. 

 Nefropatia diabética: alterações nos vasos sanguíneos dos rins que fazem 

com que ocorra uma perda de proteína pela urina. O órgão pode reduzir a sua 

função lentamente, mas de forma progressiva até a sua paralisação total.  

 Neuropatia diabética: os nervos ficam incapazes de emitir e receber as 

mensagens do cérebro, provocando sintomas, como formigamento, dormência 

ou queimação das pernas, pés e mãos, dores locais e desequilíbrio, 

enfraquecimento muscular, traumatismo dos pelos, pressão baixa, distúrbios 

digestivos, excesso de transpiração e impotência. 

 Infecções: o excesso de glicose pode causar danos ao sistema imunológico, 

aumentando o risco da pessoa com diabetes contrair algum tipo de infecção. 

Isso ocorre porque os glóbulos brancos (responsáveis pelo combate a vírus, 

bactérias, etc.) ficam menos eficazes com a hiperglicemia O ato índice de 

açúcar no sangue é propício para que fungos e bactérias se proliferem em 

áreas como boca, gengiva, pulmões, pele, pés, genitais e local de incisão 

cirúrgica. 

 Hipertensão: ela é uma consequência da obesidade, no caso do diabetes Tipo 

2, e da alta concentração de glicose no sangue, que prejudica a circulação, 

além da arteriosclerose, que também, contribui para o aumento da pressão. 

 

Uma alimentação adequada com baixo teor de açúcar e a ingestão de 

alimentos não processados podem diminuir muito as chances de pré-diabéticos 

desenvolverem a doença, sem a necessidade de medicação.  

Evitar o consumo de alimentos ultra processados, que possuem altas 

concentrações de açúcar, gordura e sódio é uma das recomendações do Ministério 



185 
 

da Saúde que constam no Guia Alimentar para a População Brasileira e podem 

contribuir também para a prevenção da doença.  

As pessoas que não sabem que têm diabetes, e que, portanto, não estão sob 

cuidados adequados, estão mais sujeitas aos riscos e complicações da doença. Além 

do mais, muita pessoas pensam que o diabetes é uma doença simples e benigna, um 

probleminha banal de " açúcar alto no sangue". Na verdade, infelizmente quando não 

é bem controlado, acaba produzindo, com o correr do tempo, lesões graves e 

potencialmente fatais. 

 

Diabetes a “doença silenciosa” 

 

 

9 INFARTO DO MIOCÁRDIO (Ataque Cardíaco) 

 
Figura 165 – Infarto agudo do miocárdio. 

 

Fonte: MELHORCOMSAUDE 

 

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte das células de uma região 

do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo 

sanguíneo de forma súbita e intensa. 

A principal causa do infarto é a aterosclerose, doença em que placas de gordura 

se acumulam no interior das artérias coronárias, chegando a obstruí-las. Na maioria 

dos casos o infarto ocorre quando há o rompimento de uma dessas placas, levando à 
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formação do coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo, levando a diminuição da 

oxigenação das células do músculo cardíaco (miocárdio). 

O infarto pode ocorrer em diversas partes do coração, depende de qual artéria 

foi obstruída. Em casos raros o infarto pode acontecer por contração da artéria, 

interrompendo o fluxo de sangue ou por desprendimento de um coágulo originado 

dentro do coração e que se aloja no interior dos vasos.  

 
Figura 166 – Como acontece um infarto?  

 
Fonte: PONTOBIOLOGIA 

 

9.1 SINTOMAS 

 

O principal sintoma do Infarto é dor ou desconforto na região peitoral, podendo 

irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo e, raramente, o braço direito. Esse 

desconforto costuma ser intenso e prolongado, acompanhado de sensação de peso 

ou aperto sobre tórax. Esses sinais podem ser acompanhados de suor excessivo, 

palidez e alteração na frequência cardíaca. 

 
Figura 167 – O que é infarto?  

 
Fonte: ECOTIBA 
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Em idosos, o principal sintoma pode ser a falta de ar. A dor também pode ser 

no abdome, semelhante à dor de uma gastrite ou esofagite de refluxo, mas é pouco 

frequente. 

Nos diabéticos e nos idosos, o infarto pode ser assintomático, sem sinais 

específicos. Por isso, deve-se estar atento a qualquer mal-estar súbito apresentado 

por esses pacientes. 

 Dor fixa no peito, que pode variar de fraca a muito forte, ou sensação de 

compressão no peito que geralmente dura cerca de trinta minutos; 

 Ardor no peito, muitas vezes confundido com azia, que pode ocorrer associado ou 

não à ingestão de alimentos; 

 Dor no peito que se irradia pela mandíbula e/ou pelos ombros ou braços (mais 

frequentemente do lado esquerdo do corpo); 

 Ocorrência de suor, náuseas, vômito, tontura e desfalecimento; 

 Ansiedade, agitação e sensação de morte iminente. 

 

9.2 TIPOS 

 

De acordo com a quarta definição universal de IAM, temos os seguintes tipos: 

 
Figura 168 – Você conhece os 5 diferentes tipos de infarto do miocárdio?  

 
Fonte: CARDIOPAPERS 

 

Tipo 1: É o infarto “clássico” que todo mundo conhece, decorrente de instabilização 

de uma placa aterosclerótica na coronária. 

 

Tipo 2: É o infarto causado mais comumente por um desbalanço entre oferta e 

demanda de oxigênio para o músculo cardíaco. 
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Tipo 3: Quadro sugestivo do IAM em acidente que evoluiu com morte súbita e no qual 

não houve tempo de colher marcadores de necrose miocárdica.  

 

Tipo 4: Infarto relacionado à angioplastia. Tanto pode ocorrer como consequência 

imediata do procedimento, como após o procedimento devido à trombose. 

 

Tipo 5: Infarto relacionado à cirurgia de revascularização miocárdica.  

 

9.3 FATORES DE RISCO 

 

Os principais fatores de risco para o infarto são o tabagismo, o colesterol em 

excesso, hipertensão (pressão alta), diabetes, obesidade, estresse e depressão. Os 

diabéticos têm de duas a quatro vezes mais chances de sofrer um infarto. Pacientes 

com familiares próximos (pais ou irmãos) com histórico de infarto também tem mais 

chance de desenvolver a doença. 

 

9.4 DIAGNÓSTICO 

 

Além da avaliação clínica dos sintomas, são feitos exames de 

eletrocardiograma, ecocardiogama e cateterismo. 

 
Figura 169 – Ecocardiograma: exame faz diagnóstico de  
doenças cardíacas.  

 
Fonte: MINHAVIDA 
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9.5 TRATAMENTO 

 

O mais importante no tratamento do infarto é a desobstrução da artéria 

entupida. Existem duas formas de realizar esta desobstrução: angioplastia coronária 

(desobstrução mecânica) ou fibrinolíticos (desobstrução com medicamentos). No 

primeiro, um cateter-balão é inserido por meio de uma punção arterial (no punho 

ou virilha) e direcionado até o local do entupimento da artéria.  

 

Figura 170 – Como é feito o tratamento após o Infarto. 
Angioplastia.  

 
Fonte: TUASAUDE 

 

Esse cateter é inflado para que seja aberta a artéria. Em seguida é colocado 

um stent (um dispositivo semelhante a uma mola), mantendo a artéria aberta e 

normalizando a circulação de sangue. Já os fibrinolíticos são medicamentos para 

dissolução do coágulo. Essa técnica é indicada somente quando não é possível a 

desobstrução por angioplastia, pois pode causar hemorragias.  

 Além disso, são associados ao tratamento outros medicamentos que tem por 

objetivo evitar a formação de novos coágulos, prevenir arritmias e controlar o 

colesterol, além de favorecer a cicatrização da área afetada. 

 

9.6 PREVENÇÃO 

 

Além da prática regular de exercícios físicos, alimentação adequada e 

cessação do tabagismo, o controle dos fatores de riscos, como diabetes, hipertensão 
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arterial e colesterol elevado são fundamentais para evitar o entupimento das artérias 

e consequente infarto. 

 

VOCÊ SABIA? 

 

 Ao surgirem os primeiros sintomas, procure socorro imediatamente. Não dirija 

automóvel e evite andar ou carregar peso mesmo que a dor seja mínima; 

 Se estiver com alguém que apresente sintomas de infarto por mais de dez minutos, 

não perca tempo: procure socorro urgente. Mantenha a pessoa aquecida e calma. 

Salvo orientação médica em contrário, não lhe dê coisa alguma para beber ou 

comer; 

 Desde que a pessoa consiga engolir sem dificuldade e não seja alérgica ao 

medicamento, faça-a tomar dois comprimidos de aspirina (ácido 

acetilsalicílico) imediatamente; 

 Se a pessoa desfalecer, verifique sua respiração e seu pulso. Na ausência desses 

sinais vitais, inicie imediatamente os procedimentos adequados de recuperação 

cardiopulmonar, mantendo-os até que o socorro chegue. Não tente transportar a 

pessoa desfalecida, porque ela corre sério risco de morrer no caminho. Coloque-

a em posição confortável, levemente inclinada, e afrouxe suas roupas; 

 Não se iluda com a aparência de sintomas de azia intensa, pois eles podem 

indicar, na verdade, alterações cardíacas importantes; 

 Transmita confiança ao infartado e evite entrar em pânico. Os primeiros socorros 

são fundamentais para salvar vidas. 

 Como quase tudo o que dá prazer, a cafeína é um alcaloide que provoca 

dependência química. Por causa dela, ficamos nervosos. Muitos dizem que não 

conseguem raciocinar antes do café da manhã, queixam-se de intestino preso sem 

o cafezinho em determinadas horas, acham impossível fazer reunião de trabalho 

ou aturar visita em casa sem ele. 

 Apesar do poder aditivo da cafeína, capaz de nos fazer mendigar por um gole, o 

cafezinho é liberado em qualquer ambiente. Seu usuário é respeitado, seja o padre 

da cidade, seja a mãe de família. É a última droga que nos deixaram para usar 

sem remorsos. 
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 É lógico que uma droga consumida por tantos, dotada da propriedade de provocar 

dependência, acelerar o coração e excitar o sistema nervoso como a cafeína, seja 

considerada suspeita de fazer mal para o organismo até que se prove o contrário. 

 Muitos estudos foram realizados para esclarecer essa questão. Com exceção da 

azia, dores de estômago e da insônia que o café pode causar em pessoas 

sensíveis ou quando ingerido em doses mais altas, até hoje a Medicina não 

conseguiu demonstrar que essa bebida seja nociva à saúde. 

 

 

VOCÊ SABIA? O café e a longevidade 

 
Figura 171 – Consumir café aumenta longevidade, apontam pesquisas.  

 
Fonte: LEIAMAIS.BA 
 

 

 A única dúvida que persiste em relação ao cafezinho está relacionada à doença 

coronariana, a grande responsável pelos ataques cardíacos. Diversos 

pesquisadores procuraram caracterizar uma possível associação entre consumo 

de café e prevalência de doença coronariana, mas os resultados obtidos têm sido 

conflitantes. 

 A suspeita de que o café possa aumentar o número de infartos do miocárdio foi 

recentemente reforçada pela demonstração de que tomar café não filtrado (como 

o café turco, por exemplo) faz aumentar o colesterol total e a fração LDL, conhecida 

como “mau colesterol”. 

 

 

 

 

https://drauziovarella.com.br/drauzio/o-cafe-e-a-longevidade/
https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/infarto-do-miocardio/
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Figura 172 – Café pode aumentar longevidade. 

 
Fonte: MEULABORATORIO 

 
 
INFOGRÁFICO SOBRE INFARTO 
 

Figura 173 – Infarto agudo do miocárdio: saiba prevenir, reconhecer e agir. 

 
Fonte: WEBFIPA.NET 
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10 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) - DERRAME 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata os brasileiros, 

sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Aproximadamente 70% das 

pessoas não retorna ao trabalho após um AVC devido às sequelas e 50% ficam 

dependentes de outras pessoas no dia a dia.  

 
Figura 174 – O que fazer em caso de AVC.  

 
Fonte: FOREVERYOUNG.SAPO.PT 

 

Apesar de atingir com mais frequência indivíduos acima de 60 anos, o AVC 

pode ocorrer em qualquer idade, inclusive nas crianças. O AVC vem crescendo cada 

vez mais entre os jovens, ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos e 

a Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) prevê que uma a cada 

seis pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida. 

 

10.1 CAUSAS 

 

Existem algumas situações que causa AVC, só através da avaliação médica 

será possível determinado qual a causa, o tipo e o tratamento possível e ideal para 

cada pessoa. Entre as causas estão: 

 Infarto agudo do miocárdio; 

 Insuficiência cardíaca; 

 Endocardite; 

 Aterosclerose; 

 Aneurisma; 
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 Vasculite; 

 Arritmias cardíacas; 

 Sífilis, doença de Lyme e tuberculose; 

 Hemofilia; 

 Ferimentos no pescoço ou na cabeça; 

 Tratamento com radiação na cabeça, pescoço ou cérebro. 

 

Figura 175 – Sintomas e complicações do derrame: 
AVC isquêmico ou hemorrágico. 

 
Fonte: MEDICINAMITOSSEVERDADES 
 

 

10.2 SINAIS 

 

Aprenda a reconhecer o AVC porque tempo perdido é cérebro perdido 

 

 Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um 

lado do corpo; 

 Confusão, alteração da fala ou compreensão; 

 Alteração na visão (em um ou ambos os olhos); 

 Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar; 

 Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. 
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Figura 176 – Saiba o que pode acontecer depois de ter um  
AVC. Alterações na face.  

 
Fonte: TUASAUDE 

 
 

Se você ou alguém que você conhece estiver com um destes sintomas 

 

– NÃO ESPERE MELHORAR!!! CORRA!!! 

 

Figura 177 – Reconhecer os sinais de AVC.  

 
Fonte: SEROPEDICAONLINE  
 

 

 

 

LIGUE imediatamente para o número 192 (SAMU), ou para o serviço de 

ambulância de emergência da sua cidade, para que possam enviar o atendimento a 

você. Outro dado importante é observar / checar / anotar a hora em que os primeiros 

sintomas apareceram. 
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Se houver rapidez no atendimento do AVC, até 4,5 horas do início dos sintomas 

um medicamento que dissolve o coágulo pode ser dado aos pacientes com AVC 

isquêmico, o tipo mais comum de AVC, diminuindo a chance de sequelas. 

 

10.3 TIPOS 

 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ser definido como o surgimento de um 

déficit neurológico súbito causado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema 

nervoso central. Classicamente o AVC é dividido em 2 subtipos: 

 AVC isquêmico: ocorre pela obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em 

uma artéria cerebral causando falta de circulação no seu território vascular. Ele é 

responsável por 85% dos casos de AVC. 

 AVC hemorrágico: o acidente vascular cerebral hemorrágico é causado pela 

ruptura espontânea (não traumática) de um vaso, com extravazamento de sangue 

para o interior do cérebro (hemorragia intracerebral), para o sistema ventricular 

(hemorragia intraventricular) e/ou espaço subaracnóideo (hemorragia 

subaracnóide). 

 
 
Figura 178 – Acidente vascular cerebral.  

 
Fonte: SBDCV.ORG 
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10.4 FATORES DE RISCO 

 

Figura 179 – Fatores de risco para o AVC 

 
Fonte: REDEBRASILAVC 
 

 

Fator de risco é aquele que pode facilitar a ocorrência de AVC (derrame). O 

manejo adequado dos fatores de risco diminui a probabilidade de uma pessoa ter um 

AVC, aumentando o tempo e a qualidade de vida. Os principais fatores de riscos para 

AVC são: 

 

 Idade e Sexo 

 

Ainda que um AVC possa surgir em qualquer idade, inclusive entre crianças e 

recém-nascidos, a chance dele ocorrer cresce à medida que avança a idade. Quanto 

mais velha uma pessoa, maior a chance de ela ter um AVC. 

Pessoas do sexo masculino e a raça negra exibem maior tendência ao 

desenvolvimento de AVC. 

 

 História de Doença Vascular prévia 

 

Quem já teve um AVC, ou uma “ameaça de derrame”, ou outra doença vascular 

como o infarto (no coração) e a doença vascular obstrutiva periférica (estreitamento 
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das artérias que alimentam as pernas diminuindo o fluxo de sangue), tem maior 

probabilidade de ter um AVC. 

 

 Doenças do Coração 

 

As doenças do coração, especialmente as arritmias (batimentos cardíacos 

desregulados), aumentam o risco de AVC. A arritmia mais comum é a fibrilação atrial, 

que provoca uma corrente sanguínea irregular e facilita a formação de coágulos 

sanguíneos dentro do coração, que podem chegar pela circulação nos vasos do 

cérebro, diminuindo o fluxo sanguíneo e causando um AVC. Outros exemplos de 

doenças do coração que aumentam o risco de AVC: infarto, doença nas válvulas, 

cardiopatia chagásica (Doença de Chagas). 

 

 Hipertensão Arterial 

 

Conhecida como “pressão alta”. O termo pressão arterial se refere à pressão 

nas artérias que levam o sangue do coração para o resto do corpo. A pressão média 

de uma pessoa saudável é de 120/80 mmHg (“12 por 8”). Quando a pressão está 

elevada, ela acaba lesionando os vasos sanguíneos do cérebro e pode causar um 

AVC.  

O tratamento da hipertensão arterial é muito importante, pois reduz tanto o risco 

de AVC como de ataques do coração. Mesmo que uma pessoa tenha uma pressão 

só um pouco elevada é preciso consultar um médico para começar o tratamento 

adequado. 

 

 Diabetes 

 

A diabetes é causada por uma deficiência do hormônio chamado insulina ou 

por uma resistência a ele. Esse hormônio é essencial no metabolismo da glicose 

(açúcar) no corpo. Por isso pessoas com diabetes possuem um excesso de “açúcar 

no sangue”. O objetivo do tratamento da diabetes é manter o nível de glicose no 

sangue o mais próximo do normal. Um bom controle da diabetes com dieta adequada 

e medicamentos torna os problemas circulatórios menos comuns. Pessoas com 

diabetes devem cuidar atentamente os níveis da pressão arterial 
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 Colesterol e Dieta 

 

O excesso de gordura no sangue (dislipidemias), especialmente de colesterol, 

leva à formação de placas nas paredes das artérias. Isto as torna mais estreitas e 

reduz o fluxo sanguíneo, aumentando a chance da pessoa ter um AVC. Você pode 

diminuir este risco mudando a sua dieta, principalmente reduzindo o consumo de 

gordura animal. 

A obesidade deve ser controlada, principalmente por sua associação com a 

diabetes, inatividade física, hipertensão arterial e dislipidemias. Para controlar 

adequadamente o peso e diminuir os riscos de desenvolver um AVC consulte o seu 

médico e um nutricionista. 

 

 Sedentarismo 

 

A atividade física confere redução do risco de doença vascular. O sedentarismo 

leva ao aumento de peso, predispondo à hipertensão, diabetes, níveis inadequados 

de colesterol no sangue, todos fatores de risco para AVC já comentados. Começar 

uma atividade física regular, por exemplo, caminhadas três vezes por semana, traz 

benefícios à saúde. 

 

 Tabagismo 

 

Já está amplamente difundido que fumar é prejudicial à saúde. O hábito de 

fumar é fortemente relacionado com o risco para AVC. Mesmo o uso de pequeno 

número de cigarros (ou de cachimbo ou de charuto) associa-se ao risco aumentado. 

As substâncias químicas presentes na fumaça do cigarro passam dos pulmões para 

a corrente sanguínea e circulam pelo corpo, afetando todas as células e provocando 

diversas alterações no sistema circulatório. O fumo deve ser evitado sempre. Os 

benefícios de se parar de fumar são reais e estão presentes desde o dia em que você 

interrompe o uso. 
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 Álcool e Drogas 

 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas associa-se a grande aumento na 

incidência de AVC. O consumo rotineiro de álcool leva a hipertensão e níveis 

inadequados de colesterol no sangue - fatores de risco já citados. 

O uso de cocaína ou crack é capaz de gerar lesão arterial e picos hipertensivos, 

sendo associado ao desenvolvimento de AVC. 

 

 Anticoncepcional 

 

O uso de pílulas anticoncepcionais pode favorecer o surgimento de AVC, 

principalmente em mulheres fumantes, ou com hipertensão arterial, ou com 

enxaqueca. É muito importante que você consulte o seu médico para que ele avalie a 

sua condição clínica e oriente da melhor maneira possível. Não tome nenhuma 

decisão sem antes consultar o seu médico. 

 

10.5 DIAGNÓSTICO PERCEPTIVO 

 

O médico e a sua equipe podem recorrer ao diagnóstico perceptivo para se 

obter informações do quão grave estão as sequelas, bem como, a confirmação da 

suspeita de um AVC. Eles podem solicitar para a pessoa que ela sorria, a fim de, 

checar se há um desvio na boca; pedir para que ela levante os dois braços, com o 

objetivo de constatar se há força eminente nos membros; e pedir para que ela fale 

uma frase qualquer, para sondar qualquer alteração na oralidade. 

Os exames que a equipe médica pode solicitar com o objetivo de visualizar a 

atmosfera do Acidente Vascular Cerebral são: 

▪ Angiografia; 

▪ Ultrassonografia; 

▪ Ecocardiograma; 

▪ Ressonância Magnética. 
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Figura 180 – AVC: é fundamental reconhecer os sintomas 
para reduzir o risco de sequelas.  

 
Fonte: JORNALDAORLA 
 

 

10.6 TRATAMENTO 

 

Com a prevenção, podemos reduzir muito o risco de AVC. Mas se ele ocorrer, 

atualmente o AVC tem tratamento. O tratamento do AVC isquêmico baseia-se na 

reperfusão, ou seja, desobstrução do vaso cerebral ocluído, normalizando a circulação 

cerebral. O medicamento utilizado é o trombolítico, que é injetado na veia do braço 

circula pela corrente sanguínea até o vaso cerebral afetado e desmancha o coágulo 

que entope a circulação.  

Quanto mais rápido conseguirmos iniciar o tratamento, mais chance nós temos 

de salvar os neurônios que estão em sofrimento, diminuindo muito ou até evitando as 

sequelas do AVC. 

 

10.7 PREVENÇÃO 

 

O primeiro passo para a prevenção do AVC é conhecer os principais fatores de 

riscos (Hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, fibrilação atrial, obesidade), e 

adotar atitudes saudáveis, como por exemplo praticar exercícios físicos, boa 

alimentação, entre outros, pois isto é fundamental para controlar praticamente todos 

os fatores de riscos de AVC.  

 

Algumas atitudes que faz diferença na qualidade de vida: 

 Seja fisicamente ativo e exercite-se regulamente; 
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 Evite a obesidade, mantendo uma dieta saudável e equilibrada; 

 Limite o consumo de bebidas alcoólicas; 

 Abandone o vícios do tabagismo; 

 Aprenda acima de tudo reconhecer os sinais de alerta de um AVC. 

 

10.8 REABILITAÇÃO 

 

Figura 181 – Saiba reconhecer os primeiros sintomas de AVC.  

 
Fonte: CARDIOVASC.MED 

 

Os tipos e a intensidade das sequelas do AVC variam de acordo com a área do 

cérebro afetada. Paralisia de partes do corpo, falta de sensibilidade em algumas 

regiões, dificuldades de fala e de compreensão (chamadas de afasia), problemas 

relacionados à visão e déficit de memória estão entre as consequências mais 

frequentes.  

Quanto mais cedo o paciente iniciar seu tratamento de reabilitação após o AVC, 

mais chances terá de se recuperar. Dependendo a sequela em questão, poderão ser 

indicadas técnicas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, hidroterapia, 

psicologia e neuropsicológica. O objetivo é tentar recuperar ou desenvolver as funções 

perdidas durante o AVC. 
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INFOGRÁFICO SOBRE AVC 

Figura 182 – Campanha educativa on-line quer chamar atenção para perigos do AVC. 

 
Fonte: HOJEEMDIA 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

 

► DIABETES - Respondas as questões abaixo: 

Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

SENTENÇAS 

V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

O Diabetes é contagioso.   

A Insulina usando para o combate da Diabetes 

causa dependência química. 

  

O histórico familiar é um fator de risco 

importante para o desenvolvimento de 

Diabetes. 

  

O diabete não acomete as crianças nem os 

adolescentes. 

  

A principal causa do surgimento do diabetes 2 

é a obesidade. 

  

O diabetes é considerado uma “doença 

silenciosa”, na linguagem médica, a doença é 

chamada de assintomática. 

  

 

 

► Infarto do Miocárdio (Ataque Cardíaco) - Respondas as questões 

abaixo: 

1. O que é Infarto do Miocárdio? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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2. Infarto do Miocárdio e Ataque Cardíaco são a mesma coisa? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
 
3. Qual a principal causa do Infarto? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Quais os principais sintomas do Infarto? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
5. Quais os principais fatores de riscos do Infarto? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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► Acidente Vascular Cerebral (AVC) - Respondas as questões 

abaixo: 

Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

SENTENÇAS 

V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença 

que mais mata os brasileiros, sendo a principal 

causa de incapacidade no mundo.  

  

Perda de audição, olho caído, boca torta são alguns 

dos sintomas do AVC.  

  

O AVC só atingir pessoas acima de 60 anos. 

 

  

Não existe prevenção contra o AVC.   

AVC isquêmico, o tipo mais comum de AVC   
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MÓDULO 3 – CONHECENDO DOENÇAS 

 

11 RENAL CRÔNICA 

 

Figura 183 – Efeitos da Fisioterapia Intradialítica na capacidade funcional 
do paciente com doença renal crônica: uma revisão sistemática.  

 
Fonte: INTERFISIO 

 

Souza (2019) as características principais dos rins dos seres humanos: 

 Possuem o tamanho de um punho de um ser humano adulto; 

 Na borda medial de cada rim encontra-se o hilo, por onde passa o ureter, a veia 

renal, nervos e artéria; 

 A parte externa dos rins é envolvida por um tecido fibroso, chamado de cápsula 

renal. 

 Em volta de cada rim há o acúmulo de um tecido gorduroso. 

 Os rins são suprimos pela artéria renal, que tem origem na aorta. 

 

Nefrologia é um campo da Medicina voltada para o tratamento de problemas e 

doenças do sistema urinário e, principalmente, dos rins. O médico especialista nesta 

área é conhecido como nefrologista. A principal doença que atinge os rins é uma 

inflamação conhecida como Nefrite. 

A doença renal crônica e uma lesão e perda progressiva e irreversível na função 

renal (dos rins: glomerular, tubular e endócrina). Sendo na fase mais avançada 
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chamada terminal de insuficiência renal crônica – IRC. Nesse caso os rins não 

conseguem mais manter a normalidade do meio interno do paciente. (JUNIOR 2004). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2019) há uma importância em se fazer 

o diagnóstico precoce da doença crônica renal, é uma doença silenciosa, não 

apresenta sintomas e tem sido registrado crescente prevalência, alta mortalidade e 

elevados custos para os sistemas de saúde no mundo. No Brasil devido ao 

envelhecimento da população e aliado às Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) como por exemplo: hipertensão e a diabetes, se apresentando como fatores 

de riscos.  

Ainda Souza (2019) explica que os rins possuem importantes funções para o 

organismo como:  

 Excretar resíduos através da urina (exemplos: ureia e creatina); 

 Possibilitar a homeostase (condição estável e constante) do organismo; 

 Produzir alguns tipos de hormônios como, por exemplo, a eritropoietina; 

 Regular o volume de líquidos extracelulares; 

 Produzir urina; 

 Excretar substâncias de origem externa, como, por exemplo, medicamentos. 

 

A doença crônica renal leva a uma redução dessa capacidade, por pelo menos 

três meses, e é classificada em seis estágios, conforme a perda renal. Na maior 

parte do tempo de sua evolução, é assintomática, fazendo com que o diagnóstico 

seja feito tardiamente precisando passar pelo procedimento de hemodiálise. Para 

prevenção e tratamento da doença renal crônica, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

conta com a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com doenças crônicas, na 

Atenção Básica e Especializada, com a realização de transplantes. (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2019). 

Nos pacientes com doença renal crônica o estágio da doença deve ser 

determinado com base no nível de função renal, independentemente do diagnóstico 

(C). 
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11.1 FASES DE FUNÇÃO RENAL 

 

Para efeitos clínicos, epidemiológicos, didáticos e conceituais, a DRC é dividida 

em seis estágios funcionais, de acordo com o grau de função renal do paciente. Estes 

estágios são: 

 

● Fase de função renal normal sem lesão renal: importante do ponto de vista 

epidemiológico, pois inclui pessoas integrantes dos chamados grupos de risco para o 

desenvolvimento da doença renal crônica (hipertensos, diabéticos, parentes de 

hipertensos, diabéticos e portadores de DRC, etc.), que ainda não desenvolveram 

lesão renal. 

● Fase de lesão com função renal normal: corresponde às fases iniciais de lesão 

renal com filtração glomerular preservada, ou seja, o ritmo de filtração glomerular está 

acima de 90ml/min/1,73m2. 

● Fase de insuficiência renal funcional ou leve: ocorre no início da perda de função 

dos rins. Nesta fase, os níveis de ureia e creatinina plasmáticos ainda são normais, 

não há sinais ou sintomas clínicos importantes de insuficiência renal e somente 

métodos acurados de avaliação da função do rim (métodos de depuração, por 

exemplo) irão detectar estas anormalidades. Os rins conseguem manter razoável 

controle do meio interno. Compreende a um ritmo de filtração glomerular entre 60 e 

89ml/min/1,73m2. 

● Fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada: nesta fase, embora os 

sinais e sintomas da uremia possam estar presentes de maneira discreta, o paciente 

mantém-se clinicamente bem. Na maioria das vezes, apresenta somente sinais e 

sintomas ligados à causa básica (lúpus, hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

infecções urinárias, etc.). Avaliação laboratorial simples já nos mostra, quase sempre, 

níveis elevados de ureia e de creatinina plasmáticos. Corresponde a uma faixa de 

ritmo de filtração glomerular compreendido entre 30 e 59ml/min/1,73m2. 

● Fase de insuficiência renal clínica ou severa: o paciente já se ressente de 

disfunção renal. Apresenta sinais e sintomas marcados de uremia. Dentre estes a 

anemia, a hipertensão arterial, o edema, a fraqueza, o mal-estar e os sintomas 

digestivos são os mais precoces e comuns. Corresponde à faixa de ritmo de filtração 

glomerular entre 15 a 29ml/min/1,73m2. 
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● Fase terminal de insuficiência renal crônica: como o próprio nome indica, 

corresponde à faixa de função renal na qual os rins perderam o controle do meio 

interno, tornando-se este bastante alterado para ser incompatível com a vida. Nesta 

fase, o paciente encontra-se intensamente sintomático. Suas opções terapêuticas são 

os métodos de depuração artificial do sangue (diálise peritoneal ou hemodiálise) ou o 

transplante renal. Compreende a um ritmo de filtração glomerular inferior a 

15ml/min/1,73m2. (JÚNIOR, 2004). 

 
Figura 184 – Insuficiência renal crônica é a oitava 
causa de morte entre as mulheres no mundo. 

 
Fonte: REVISTANEWS 
 

 
11.2 FATORES DE RISCO 

 

Tratar e controlar os fatores de risco como diabetes, hipertensão, obesidade, 

doenças cardiovasculares e tabagismo são as principais formas de prevenir a doença 

renal. Essas doenças são classificadas como Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), que respondem por cerca de 36 milhões, ou 63% das mortes no mundo, com 

destaque para as doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doença 

respiratória crônica. No Brasil, corresponderam a 68,9% de todas as mortes, no ano 

de 2016. A ocorrência é muito influenciada pelos estilos e condições de vida. 

 
Figura 185 – Insuficiência renal crônica é a 8ª causa 
de morte entre as mulheres. 

 
Fonte: ASSISTENCIAFARMACEUTICA.FAR 
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11.3 TRATAMENTO 

 

O tratamento de fatores de risco das doenças crônicas renais faz parte das 

estratégias lideradas pelo governo federal, previstas no Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das DCNT no Brasil para 2011-2022. Entre as metas 

propostas no plano, destacam-se aquelas que possuem associação entre fatores de 

riscos e o desenvolvimento da DRC, como reduzir a taxa de mortalidade prematura 

(<70 anos) por DRC em 2% ao ano; deter o crescimento da obesidade em adultos; 

aumentar a prevalência de atividade física no lazer; aumentar o consumo de frutas 

e hortaliças; e reduzir o consumo médio de sal.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE). 

Júnior (2004) completa sobre o tratamento de pacientes portadores de 

insuficiência renal progressiva pode ser dividido em vários componentes, a saber: 

 Programa de promoção à saúde e prevenção primária (grupos de riscos para 

DRC); 

 Identificação precoce da disfunção renal (Diagnóstico da DRC); 

 Detecção e correção de causas reversíveis da doença renal; 

 Diagnóstico etiológico (tipo de doença renal); 

 Definição e estadiamento da disfunção renal; 

 Instituição de intervenções para retardar a progressão da doença renal crônica; 

 Prevenir complicações da doença renal crônica; 

 Modificar comorbidades comuns a estes pacientes; 

 Planejamento precoce da terapia de substituição renal (TSR). 

 

 

12 ANEMIA 

 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a anemia como a redução nas 

taxas de hemoglobina no sangue, ou seja, o conteúdo de hemoglobina no sangue está 

abaixo do normal, portanto, abaixo dos valores de referência, na concentração de 

hemoglobina. Este evento pode estar associado ou não à diminuição no número de 

hemácias (as células vermelhas) circulantes. 

 
 



212 
 
 
Figura 186 – Anemia: você sabe reconhecer os sinas e sintomas? 

 
Fonte: Portal PEBMED 
 

 

A hemoglobina é uma proteína globular que possui como função principal o 

transporte de oxigênio pelo sangue em nosso corpo, ela é responsável pela coloração 

vermelha do sangue e encontra-se alojada no interior das hemácias. 

A anemia é uma manifestação causada pelo comprometimento da 

hemoglobina, proteína que nosso organismo utiliza para transportar o oxigênio, ela é 

carregada em nosso sangue pelas hemácias ou glóbulos vermelhos. 

Porém quando acontece dessas células estarem abaixo do normal, (valor de 

referência na concentração de hemoglobina), a capacidade do sangue conduzir 

oxigênio reduz, fazendo com que seja ativada uma série de mecanismos de correção. 

 
Figura 187 – O que é Anemia falciforme, sintomas, tratamento, tem cura?  

 
Fonte: MINUTOSAUDAVEL 

 

A hemoglobina é responsável pelo processo de oxigenação, da respiração e da 

circulação em si. No caso de haver algum problema, mesmo moderado da 
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hemoglobina, nosso organismo lança mão desses componentes favorecendo uma 

compensação entre eles. 

A anemia pode ser decorrente de alterações na produção de hemácias, da 

redução do número de glóbulos vermelhos no sangue, da destruição precoce dessas 

células, de perda de sangue ou de um misto desses fatores. 

Estas condições pode acontecer devido à carência de um ou mais nutrientes 

essenciais no organismo, por causa de doenças crônicas, genéticas, autoimunes e 

outras patologias. Uma pessoa é considerada anêmica quando apresenta carência 

em alguma essas situações. 

 

12.1 CAUSAS 

 

Existe várias causas para o surgimento da anemia, uma vez que está carência 

se dá sempre que o corpo não dispõe dos glóbulos vermelhos necessários ao seu 

funcionamento normal, podendo ser pela diminuição da produção na medula óssea 

ou pela perda excessiva ou destruição dessa proteína. Para melhor compreensão das 

causas podemos dividi-las da seguinte maneira: 

 

 Falta de Ferro:  

 

Este tipo de anemia é a mais comum. A deficiência de vitamina B12 e ácido 

fólico pode causar um quadro de anemia. O ferro absorvido através da alimentação é 

utilizado para a produção da hemoglobina dos glóbulos vermelhos permitindo que seja 

feito o transporte do oxigênio tão necessário para o funcionamento de todas as células 

do organismo.  

Essa anemia pode ser resultado de perdas de ferro por causa hemorrágica, em 

casos de lesões cancerosas do tubo digestivo ou gastrites associadas ao uso de anti-

inflamatórios nas úlceras do estômago e duodeno. 

Pode acontece, também, pela necessidade de ferro no organismo. Existe 

períodos em nossa vida que a necessidade de ferro aumenta, por exemplo: durante o 

período de gestação e nas fases de crescimento (crescimento da criança e do 

adolescente), ou quando se faz uma dieta desequilibrada e pobre em ferro, como é 

no caso das dietas vegetarianas.  
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As principais fonte de ferro em uma dieta são: o peixe, a carne vermelha, alguns 

vegetais, o feijão e nozes.  

 

 Doenças Crônicas: 

 

As doenças como artrite reumatoide, insuficiência renal, cancro e infecção pelo 

VIH/SIDA interferem na produção de glóbulos vermelhos e provocam este tipo de 

anemia. 

O que pode provoca a anemia crônica é quando a medula óssea deixa de 

produzir células, como é nos casos de linfomas (grupos de cânceres das células do 

sistema imunológico), em alguns tipos de infeção ou após a uso de alguns fármacos 

(medicamentos). 

 

 Doenças Intestinas: 

 

Além das dietas pobre em ferro, vitamina B12 e folatos (vitaminas B), as 

doenças intestinais (grupo de distúrbios caracterizados por edema e lesão do 

revestimento intestinal) afetam a absorção de nutrientes aumentando a probabilidade 

de desenvolver a anemia. 

 

 Atividades Física Intensa: 

 

A atividade física feita de forma intensa pode ser associada a anemia pela 

destruição dos glóbulos vermelhos ocasionada pelo impacto repetido. 

 

 Hereditariedade: 

 

Como o próprio nome já diz este tipo de anemia é herdada (passa dos pais para 

os filhos) como e o caso da anemia de células falciformes.   
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 Outros Fatores: 

 

 Causadas por sangramentos intensos, que faz com que a pessoa perca 

glóbulos vermelhos mais rapidamente do que eles podem ser substituídos; 

 Causadas pelo fato do corpo não conseguir produzir células sanguíneas 

vermelhas suficientes; 

 Menstruação; 

 Gravidez; 

 Alcoolismo; 

 E uso de alguns medicamentos. 

 
 
12.2 SINTOMAS 
 

Como já vimos a anemia é ocasionada pela falta dos glóbulos vermelhos, 

acarretando com isso a impossibilidade de distribuição do oxigênio no organismo de 

forma eficaz, provocando diversos sintomas. 

Os sintomas da anemia não são específicos, por esse motivo é necessário 

exames laboratoriais (sangue) para que seja confirmado o diagnóstico.   

 
Figura 188– Os 7 sinais de que você está com Anemia Crônica.  

 
Fonte: VIVERBEMSJ    

 

Como são diversos os sintomas da anemia dividiremos em duas fases, neste 

estudo, para melhor compreensão.  
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 Fase Inicial 

 

Nesta fase, geralmente, a anemia tem grande possibilidade de passar 

despercebida, sendo confundida com fadiga. 

 

 Fase Avançada 

 

Na fase mais avançada da anemia é possível identificar alguns sintomas, os 

principais são: 

 Fadiga generaliza (associada a uma falta de força espalhada pelo corpo); 

 Palidez de pele e mucosas (parte interna do olho, gengivas); 

 Formigamento e sensação de frio nas extremidades das mãos e pés; 

 Unhas quebradiças;  

 Dor de cabeça; 

 Dor no peito (ritmo cardíaco acelerado);  

 Falta de ar (respiração acelerada com sensação de opressão);  

 Tonturas; 

 Desmaios; 

 Tensão arterial baixa; 

 Alteração do sono; 

 Perda de apetite (vontade de comer substâncias não alimentares como por 

exemplo gelo, macarrão ou arroz cru); 

 Dificuldade de aprendizagem nas crianças; 

 Dificuldade de concentração;  

 Menor disposição para o trabalho; 

 Irritabilidade (causando dificuldade nos relacionamentos pela falta de 

paciência); 

 Depressão. 

 

Se a anemia não for tratada, ela tenderá a agravar outros problemas de saúde, 

tais como a insuficiência cardíaca, ocasionada pelo esforço feito ao coração.   
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12.3 TIPOS 

 

Existe vários tipos de anemia e elas se caracterizam-se pela diminuição da 

quantidade de glóbulos vermelhos ou de hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos 

do sangue. 

Os grupos de pessoas mais afetados pela anemia são as crianças, gestantes, 

lactantes (mulheres que estão amamentando), meninas na adolescência e mulheres 

adultas em fase de reprodução. No entanto, percebe-se que também pode acontece 

com homens, especialmente os idosos. 

 
Figura 189 – Quais os sintomas da anemia aplástica?  

 
Fonte: ECYCLE 
 

12.3.1 Anemia por falta de produção dos glóbulos vermelhos 

 

Este é o tipo mais comum entre as anemias. Ela é causada pela deficiência de 

ferro no organismo, mas também, por interrupção da produção da medula óssea e 

falta de eritropoietina (medicamento), que pode ter sido ocasionada por insuficiência 

dos rins ou por doenças inflamatórias, autoimunes ou infecciosas. Calcula-se que 

mais de 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro.  

 

12.3.2 Anemia Ferropriva 

 

Este tipo de anemia é decorrente da deficiência de ferro dentro do organismo 

levando à uma diminuição da produção, do tamanho e do teor de hemoglobina dos 

glóbulos vermelhos, hemácias. 

O ferro é um mineral (nutriente) essencial para a vida e atua principalmente na 

fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas 
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as células do corpo. A falta ou carência de ferro em nosso organismo compromete 

toda cadeia de produção das hemácias. 

A deficiência de ferro pode ocorrer com resultado de uma ingestão inadequada 

de nutriente, má absorção, perda crônica ou aumento da demanda feita pelo 

organismo.  

 

12.3.3 Anemia por deficiência da vitamina B12 

 

As anemias chamadas de megaloblástica são aquelas que é causada 

basicamente pela deficiência da vitamina B12. No entanto, além dessa falta (vitamina 

B12) existe a deficiência em ácido fólico e também pela ingestão de medicamentos 

que prejudicam a formação do DNA, como alguns antibióticos e remédios 

quimioterápicos.  

No grupo das anemias megaloblásticas existe a chamada Anemia Perniciosa, 

também conhecida como Anemia de Addison. Esta anemia é autoimune e se 

caracteriza-se pela redução no número de glóbulos vermelhos no sangue devido à 

incapacidade de o trato gastrointestinal de absorver de forma adequada a vitamina 

B12, pois ela ataca os mecanismos normais de obtenção dessa vitamina, por isso 

motivo, mesmo que a pessoa se alimente de forma adequada, a vitamina não 

consegue entrar no organismo. 

 

12.3.4 Anemia Aplástica 

 

Esta é uma forma de anemia rara, com alto grau de risco de vida. Ela acontece 

quando a medula óssea é destruída por diversos mecanismo e não conseguir produzir 

a quantidade necessária de glóbulos vermelhos, como também, as demais células 

sanguíneas (glóbulos brancos e as plaquetas), necessárias para o perfeito 

funcionamento do nosso organismo. Este tipo de anemia pode se manifesta de 

diferentes formas e intensidades. 

 

12.3.5 Anemia causada por outras doenças 

 

Existem algumas doenças que podem afetar a capacidade do corpo de produzir 

glóbulos vermelhos, como é o caso da doença renal. A quimioterapia utilizada para 
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tratar vários tipos de câncer também prejudica a capacidade do corpo de fazer novos 

glóbulos vermelhos, podendo causar a anemia. 

 

12.3.6 Anemia por excesso de destruição ou anemia hemolítica 

 

Este tipo de anemia acontece por que a medula óssea não conseguir repor os 

glóbulos vermelhos que são descartados por nosso organismo. No processo normal 

de vida útil dos glóbulos vermelhos em nosso organismo a duração é de 120 dias, 

após o período eles são eliminados automaticamente. 

A anemia hemolítica, também, tem sua forma autoimune, que ocorre quando o 

sistema imunológico identifica erroneamente seus próprios glóbulos vermelhos como 

corpos estranhos, desenvolvendo anticorpos que atacam as hemácias, destruindo-as 

de forma prematura. 

 

12.3.7 Anemia Falciforme 

 

Este tipo de anemia é hereditária (passada de geração para geração) 

caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue. Tem a aparência de 

uma foice.  

 

12.3.8 Anemia por perdas sanguíneas excessivas 

 

Nesse tipo de anemia estão incluídas as anemias por perdas agudas, como as 

que acontecem em acidentes ou em situações como hemorragias.  

É preciso estar atento a esse tipo de anemias, pois elas podem acontecer de 

forma silenciosa, passando despercebido e permite ao corpo certa adaptação, por 

exemplo em caso de mulheres (adolescente ou adulta) ter menstruação excessiva, ou 

também, nos casos de perdas crônica que pode acontecer por causa de câncer no 

intestino. 

 

12.4 FATORES DE RISCO 

 

Existem situações que podem colocar você em um maior risco de desenvolver 

anemia, tais quais: 
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Figura 190 – Anemia falciforme: causas, sintomas  
e tratamento.  

 
Fonte: PAINEL.PROGRAMASAUDEATIVA  
 

 Dieta que não possui certas vitaminas: são aquelas que com baixas quantidade 

em ferro, vitamina B12 e ácido fólico (vitamina B9). 

 Distúrbios intestinais: quando tem uma desordem intestinal que afeta a absorção 

de nutrientes no intestino delgado.  

 Menstruação: a mulher que ainda não chegou a menopausa apresenta maior 

possibilidade de desenvolver anemia, uma vez que a menstruação pode causar 

perda de glóbulos vermelhos.  

 Gravidez: com a gravidez a mulher tem necessidade de repor a quantidade de 

ferro no organismo, por esse motivo é importante que o médico prescreva um 

multivitamínico com ácido fólico, isso diminuirá a possibilidade de adquirir anemia.  

 Condições crônicas: a pessoa que tem câncer (como mielofibrose), insuficiência 

renal ou outra condição crônica o risco de anemia aumenta. 

 Cirurgia Bariátrica: a cirurgia bariátrica reduz a capacidade do indivíduo de 

absorver de forma correta a vitamina B12 e do ferro. É necessário preparo e 

acompanhamento antes e depois da cirurgia para controle do nível de vitaminas 

no organismo evitando dessa forma o risco de contrair uma anemia. 

 

12.5 DIAGNÓSTICO 

 

Diante da suspeita de um quadro de anemia, a investigação se inicia com 

exames clínicos e laboratoriais. É por meio deles que se apura a concentração de 

hemoglobina e a situação das hemácias.  
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Figura 191 – Os 7 sinais de que você está com 
Anemia Crônica.  

 
Fonte: VIVERBEMSJ.MED 
 
 

O diagnóstico de anemia é feito conjugando os dados da observação médica 

(anamnese) com o resultado de exames laboratoriais (exame de sangue e dosagem 

das respectivas vitaminas), onde se destacam os que avaliam os níveis e as 

características dos glóbulos vermelhos, hemoglobina e ferro no sangue. 

Após resultados e avaliação dos exames, se for necessário serão requisitados 

exames adicionais que permitam, identificar a causa da anemia e que possam incidir 

sobre o aparelho digestivo, rins, etc. Caso seja necessário poderá ser solicitado uma 

colheita de medula óssea para se identificar a causa da anemia. 

 

 Especialistas que podem diagnosticar situações de anemia são: 

 Clínico geral 

 Hematologista 

 Endocrinologista 

 

 Indicadores para saber quando um indivíduo encontra-se com anemia: 

 Mulheres: menor que 12g/dl 

 Homens: menor que 13g/d 

 Crianças de 6 a 60 meses: abaixo de 11,0 g/dl 

 Grávidas: abaixo de 11,0 g/dl 

 

Para conviver bem com anemia a pessoa precisa seguir à risca as orientações 

médicas, promovendo as alterações exigidas na dieta e tomando todos os 

medicamentos e suplementos conforme indicado. 
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12.6 TRATAMENTO 
 
 

O tratamento da anemia depende das suas causas e passa pela reposição dos 

níveis normais de hemoglobina e de glóbulos vermelhos. 

 
Figura 192 – Anemia: sintomas, tipos, o que é,  
tratamento e mais.  

 
Fonte: OPAS.ORG 

 

Quando se confirma, por análises do sangue, que a anemia é provocada por 

insuficiência de ferro, o tratamento passará pela administração de suplementos de 

ferro, por via oral ou injetável. O mesmo se aplica à deficiência em vitamina B-12 que 

poderá ser corrigida mediante a administração de suplementos injetáveis. 

A definição de uma dieta equilibrada permite, em muitos casos, reverter o 

processo que causou a anemia. Se ela for provocada por perdas de sangue, será 

fundamental identificar a origem dessa perda e proceder ao seu tratamento. Em 

anemias mais graves, poderá ser necessário recorrer a transfusões sanguíneas. 

É importante ressaltar que só o médico tem autoridade para prescrição de 

medicamentos. Lembrando que cada caso é tratado individualmente, portanto, a 

dosagem correta e a duração do tratamento depende do tipo de anemia que a pessoa 

apresentar. 

A pessoa com anemia deve seguir à risca as orientações do médico e nunca 

deve se automedicar, também não deve interromper o uso do medicamento sem 

consultar previa. O médico deve ser informado de qualquer mudança ocorrida durante 

o tratamento.  
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12.7 PREVENÇÃO 

 

As causas mais comuns de anemia podem ser prevenidas com dieta 

balanceada e equilibrada e com acompanhamento médico regular. Portanto, adotar 

uma dieta equilibrada e saudável só traz benefício para a pessoa com anemia. 

 

Figura 193 – Alimentos que combatem a 
anemia.  

 

Fonte: TODAPERFEITA       

Figura 194 – Os 5 principais alimentos para 
prevenir Anemia.  

 

Fonte: SAUDEDICA                

 

Em uma dieta sadia contem fontes de ferro e estes estão incluídos na carne 

bovina, ovos, peixe, frutos e vegetais de folhas verdes (agrião, espinafre), brócolis, 

ervilhas, feijões e certas sementes.    

É de vital importância conhecer os sinais dado pelo corpo para que a anemia 

seja o mais rapidamente tratada, pois caso isso não aconteça ela pode causar muitos 

problemas de saúde e até a morte. 

 

 

13 HEMOFILIA 

 

Figura 195 

 
Fonte: FIOCRUZ.BR 

 

Hemofilia é uma doença 

hemorrágica genético-hereditária grave e 

incurável.  

A hemofilia não é contagiosa 
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Hemofilia é uma doença hemorrágica genético-hereditária grave e incurável 

que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue. Ela 

manifesta-se através de sangramentos espontâneos que ocorre tanto dentro do corpo 

(sangramentos internos) quanto fora (sangramentos externos), retardo no tempo de 

coagulação sanguínea, hematomas, dores e inchaço nas articulações. Todos esses 

fatores incapacita o organismo de coagular o sangue.  

 
Figura 196 – O QUE É Hemofilia, sintomas, tratamento,  
diagnóstico, tem cura. 

 
Fonte: OPAS.ORG 

 

A hemofilia apesar de ser uma doença rara, é um dos distúrbios da coagulação 

mais conhecidos entre os profissionais de saúde em geral e alguns interessados no 

tema, porém alguns ainda compreendem pouco como ele ocorre ou porquê acontece. 

 

13.1 CAUSAS 

 

Sangramentos espontâneos (internos) ou (externos), retardo no tempo de 

coagulação sanguínea, hematomas, dores e inchaço nas articulações. 

 

      Quando há uma ruptura (buraco), em 

algum vaso sanguíneo, o sangue passa a 

fluir para fora. 

      A pessoa portadora de hemofilia, não 

sangra mais do que o normal, sangra por 

mais tempo. 

    Figura 197 – Saiba um pouco sobre a  
    hemofilia. 

 
    Fonte: CLINICAMESTIERI 
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Em 70% é hereditária, transmitida por mães portadoras de uma mutação 

no cromossomo X. Os outros 30% a doença tem origem numa nova mutação que 

pode ocorrer na mãe ou no feto. 

A hemofilia pode ser causada também por fatores autoimunes (são raros), e 

não é transmissível geneticamente, mas por mutação espontânea. 

 

Existem dois tipos de 

cromossomas, o 

cromossoma X e Y. 

 

A hemofilia é 

transmitida através do 

cromossomo X 

Figura 198 – Introdução a 
genética. 

 

Fonte PROFES 
Realizada pequena alteração por 
Glaucia de Farias 

A hemofilia é mais 

comum em pessoas 

do sexo masculinos. 

 

Mas, também, 

embora raro pode 

acontecer no sexo 

feminino. 

 

13.2 TIPOS 

 

A hemofilia pode ser classificada de acordo com o fator de coagulação faltante 

ou, ainda, de acordo com a sua gravidade. Os tipos de hemofilia são: A – B – C – 

Adquirida. 

 
Figura 199 – Quais são as causas da Hemofilia? 

 
Fonte: OPAS.ORG 

 

▪ Hemofilia A: É a forma mais 

comum. Deficiente do fator VII. Este 

tipo afeta cerca de 1 a cada 5.000 

nascimento do sexo masculino. 

▪ Hemofilia B: É causada por 

alterações no fator IX. Este tipo afeta 

cerca de 34.000 nascimento do sexo 

masculino. 
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Os tipos A e B estão ligados a um gene presente no cromossomo 

sexual X e os sangramentos são iguais, porém a gravidade é diferente. 

 

▪ Hemofilia C: É muito rara. Essa 

alteração está no cromossoma 4 e 

afeta o fator XI. Este tipo de hemofilia 

tem sintomas mais suaves. Afeta 

igualmente homem e mulher. 

 

▪ Hemofilia Adquirida: Afetar 

pessoas de todos os sexos, idade e 

etnias. 

 

 

Em algumas pessoas, o sistema imunológico pode se confundir e atacar as 

próprias células saudáveis do corpo humano, causando as chamadas doenças 

autoimunes. 

 

13.3 FATORES DE RISCO 

 
Figura 200 – Hemofilia. 
 

Hemofilia Leve: 

Entre 5% e 40% do fator 

coagulante no sangue. 

 

Hemorragias relacionadas 

com traumas maiores ou 

procedimentos médicos. 

 

Às vezes passa 

despercebida até a idade 

adulta. 

Figura 201 – Hemofilia. 
 

Hemofilia Moderada: 

Menos de 5% e mais 

do que 1% do fator 

coagulante. 

 

Os sangramentos 

normalmente ocorrem 

devido a traumas, sendo 

ocasionalmente 

espontâneos. 

 

Figura 202 – Hemofilia. 
 

Hemofilia Grave: 

Menor que 1% do fator 

coagulante, ou seja, 

está praticamente 

ausente. 

 

Ocorrem sangramentos 

articulares ou musculares 

após traumas e 

frequentemente sem 

causa aparente. 

 

Fonte: FIOCRUZ 

 

Fonte: FIOCRUZ 

 

Fonte: FIOCRUZ 
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13.4 SINTOMAS 

 

Geralmente, os sangramentos são internos (dentro do corpo). Podem, 

também, ser externo (aparente), na pele provocado por algum machucado, 

aparecendo manchas roxas ou sangramento. 

 

Figura 203 – Púrpura trombocitopênica 
idiopática 

 

Fonte: DRAUZIOVARELLA 

Figura 204 – Tenho hemofilia? Sangue-
machucado-joelho 

 

Fonte: VIX 
 

No 1º Ano de vida manchas roxas, principalmente quando começa a andar 
Nas costas não costuma aparecer. 
 
Figura 205 – Herança materna: as doenças transmitidas de mãe para filho. 

 

Fonte: BEBE.ABRIL 
 

Sintomas mais comuns são: 

 Dor forte; 

 Inchaço; 

 Manchas roxas grandes na pele, chamadas equimoses; 

 Sangramentos dentro das articulações (juntas) - (hemartroses)  

 Sangramentos excessivo em cortes, machucados, e após vacinas;  

 Sangramento nas mucosas (nariz, gengiva, etc.) sem causa aparente. 

 Restrição de movimento.  
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Quando os sintomas não são tratados, eles podem deixar sequelas graves e 

impedir a prática de atividades simples do dia-a-dia, ou até mesmo leva a óbito 

(morte). 

 

13.5 DIAGNÓSTICO 

 

 

Através de exame de sangue que 

mede a dosagem do nível dos fatores 

VII e IV de coagulação sanguínea. 

 

Figura 206 – Check-up – para que servem os 
exames de sangue mais comuns? 

 
Fonte: MDSAUDE 

 

O distúrbio pode ser identificado logo nos primeiros anos de vida da 

criança.  Em outros casos, a descoberta da doença só acontece na 

adolescência ou na vida adulta. 

 

Figura 207 – Anti-slip-
protetores-de-joelho 

 
Fonte: PT.ALIEXPRESS 

Figura 208 – Pode deixar que 
eu sopro, filho!  

 
Fonte: EXAME.ABRIL 

Figura 209 – Dor no 
ombro. 

 
Fonte: 
BR.DEPOSITPHOTOS 

 

13.6 TRATAMENTO 

 

Consiste na reposição do fator anti-hemofílico. Pessoas com hemofilia A recebe 

a molécula do fator VII, e com hemofilia B, recebe a molécula do fator IX.  
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Cuidados necessários para o tratamento da hemofilia       

 

 Cortar os cabelos, fazer as unhas, aparar a barba, fazer depilação, piercings e 

tatuagens ou qualquer outro procedimento que utilize objetos cortantes ou fontes 

de calor; 

 Sempre levar consigo um cartão que o identifica como hemofílico, contendo 

informações como o tipo sanguíneo, fator Rh e o contato de uma pessoa de 

confiança em caso de emergências. 

 NUNCA se automedique ou interrompa o uso de um medicamento sem antes 

consulta um médico e avise de seus episódios hemorrágicos. 

 

 

 

Os hemocentros 

distribuem 

gratuitamente a 

medicação que é 

fornecida pelo 

Ministério da Saúde. 

Figura 210 – Transfusão de sangue 
com gota do sangue à ilustração do 
vetor do tratamento da hemofilia. 

 

Fonte: PT.DREAMSTIME 

 

 

 

A hemofilia 

não tem cura 

 

 

 

13.7 MULHER E A HEMOFILIA 

 

A mulher na maioria das vezes desconhece que é hemofílica, ou portadora do 

gene. Na adolescência ou vida adulta, podem ter sangramento menstrual intenso, 

(duração maior que sete dias) e muitos coágulos, podendo desenvolver anemia. Pode 

acontece cistos ovarianos hemorrágicos que é quando o cisto rompe um vaso e causa 

uma hemorragia no ovário. 
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● Planejamento da gravidez e do parto de mulher com hemofilia  

Figura 211 – Ilustração Stock: Consulte com um 
tratamento da infertilidade do par dos doutor.  

 
Fonte: PIXTASTOCK 

 
 
Antes de engravidar, a 

mulher com hemofilia deve 
conversar com o obstetra e com o 
hematologista. É preciso avaliar os 
riscos da gestação, do parto e de 
que a doença seja transmitida para a 
criança. 

 

 

A mulher com hemofilia, durante a 

gravidez deve ter acompanhamento 

médico frequente para reduzir as chances 

de abortos espontâneos. 

 

Para uma mulher hemofílica o parto 

normal é o mais indicado. 

 
Figura 212 – Gravidez semana a 
semana: o que acontece com o bebê e 
a mulher. 

 
Fonte: GNT.GLOBO 

 

 

Figura 213 – Hemofilia 
 
 

 

Fonte: FIOCRUZ 

 

O hemofílico quando tem conhecimento de como 

lida com a doença e devidamente assistida pode levar 

uma vida praticamente normal. Por isso, tornar as 

informações sobre a hemofilia acessíveis ao hemofílico 

e seus familiares de maneira clara e objetiva é de 

extrema importância para o sucesso do tratamento. 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

 

► Renal Crônica - Respondas as questões abaixo: 

 

1. O que é Doença Renal Crônica? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Quais são os sintomas da Doença Renal Crônica? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Em quantos estágios funcionais é dividida a Doença Renal Crônica? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Quando a diálise é indicada? 

 
Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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► Anemia - Respondas as questões abaixo: 

1. Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

Sentenças V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

Deficiência de ferro pode causar distúrbios 

psicológicos, diminuição da capacidade de 

aprendizagem, constantes infecções e até a 

morte. 

  

É difícil encontrar alimentos que contenha ferro.   

A anemia por deficiência de ferro no organismo é 

a carência nutricional de maior magnitude no 

mundo. 

  

A anemia pode causar a morte.   

 

 

2. Marque a alternativa certa. 

Ao examinar o exame de sangue de uma paciente o médico percebeu uma 

diminuição na quantidade de hemácias. Esse resultado pode ser relacionado com 

a doença denominada de: 

 

a) Leucemia 

b) Câncer 

c) Anemia 

d) Dengue 

 

3. Em situação de sobrecarga, nosso organismo pode perder ferro através de qual 

mecanismo: 

 

a) Renal 

b) Transpiração 

c) Fecal 

d) Perdas de Sangue 
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4. Assinale quais são os alimentos mais ricos em falato: 

 

a) Espinafre e brócolis 

b) Carne Frita 

c) Nozes e Amendoim 

d) Ovos 

 

 

► Hemofilia - Respondas as questões abaixo: 

1. Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

Sentenças V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

A hemofilia é contagiosas.   

A hemofilia é uma doença genético hereditário 

graves e incurável. 

  

A hemofilia é transmitida através da transfusão de 

sangue. 

  

A hemofilia é uma deficiência no mecanismo de 

coagulação do sangue 

  

 

 

2. Existe 4 tipos de hemofilia, marque a resposta certa referente ao tipo de hemofilia. 

 

A Hemofilia A – Y – XX - D (        ) 

B Hemofilia A – 4 – Y - E (        ) 

C Hemofilia A – B – C e Adquirida (        ) 

D Hemofilia A 21 – B2 – X – G3 (        ) 
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3. Quais os sintomas mais comuns da hemofilia?  

 

A) Dor forte 

B) Sede excessiva 

C) Manchas roxas grande na pele 

D) Dor no Peito 

E) Sangramentos excessivos em cortes, machucados e após vacinas 

F) Vontade frequente de urinar 
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14 DISTÚRBIO DO SONO 

 

Figura 214 – Segundo OMS, o distúrbio do sono afeta 40%  
dos brasileiros e 45% da população mundial.  

 
Fonte: TERRA 

 

Distúrbio do sono consistem em qualquer dificuldade relativa ao sono, ou seja, 

qualquer problemas que afetam a capacidade de dormir adequadamente, 

influenciando a qualidade do sono, por conseguinte, a saúde física e mental da 

pessoa. 

É durante o sono que ocorrem importantes funções no organismo, como por 

exemplo ligadas à memória, recuperação das energias, por esse motivo o sono é tão 

importante. Ao longo prazo, as consequências do sono deficiente podem modificar o 

metabolismo do corpo, comprometendo todo o sistema cardiovascular e levar ao 

desenvolvimento de doenças e disfunções  

 

14.1 FASES DO SONO 

 

O sono é dividido em quatro fases, sendo cada uma delas responsável por 

atividades específicas. Qualquer alteração ou dificuldade em uma das fases do sono 

constitui um distúrbio. 
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As fases são: 

Figura 215 – Mulher Sonhando. 

 
Fonte: FLORDODESERTO.BLOGSPOT 

 

Fase 1: Esta fase abarca 10% da noite. É nesta fase que ocorre a transição entre a 

vigília e o sono. Ao escurecer, o organismo libera melatonina (hormônio do sono), 

induzindo à sonolência. 

 

Fase 2: Esta fase abrange 45% da noite. É o sono leve. Nesta fase o ritmos cardíacos, 

respiratório e a temperatura corpórea diminuem, ocorrendo o relaxamento muscular.  

 

Fase 3: Esta fase abarca 25% da noite. Nesta fase o corpo funciona mais lentamente 

e o metabolismo cai ainda mais. O coração bate em ritmo mais suave e a respiração 

fica mais leve. 

 

Fase 4 ou Fase REM: Esta fase corresponde a 20% da noite. É fase do sono 

profundo, conhecido pela sigla REM (do inglês Rapid Eye Movement - que significa 

movimento rápido dos olhos). É nesta fase que ocorrem os sonhos. Ela é 

caracterizada por descargas de adrenalina e há picos de batimentos cardíacos e 

pressão arterial. 

 

Durante as três primeiras fases do sono, o corpo economiza energias, 

promovendo a restauração dos tecidos, o aumento da massa muscular e a liberação 

do hormônio de crescimento. Ao chegar na fase REM a memória e o aprendizado são 

consolidados. 
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Se durante qualquer uma dessas fases a pessoa tiver o sono interrompido, ela 

volta imediatamente à fase 1, e todo o processo fica comprometido. Por isso, qualquer 

distúrbio, por mais leve que seja, afeta todo o ciclo (processo). 

 

14.2 CATEGORIAS DO SONO 

 

Existem mais de 100 distúrbios do sono identificados, eles foram agrupados em 

quatro categorias principais. São elas:   

 Dificuldade de adormecer ou permanecer dormindo; 

 Problemas para permanecer acordado; 

 Problemas para conseguir manter uma rotina regular de sono; 

 Comportamentos incomuns durante o sono. 

 

Figura 216 – Distúrbio do Sono: Confira 9 problemas  
que a falta de sono provoca à saúde.  

 
Fonte: AUTOSSUSTENTAVEL 
 

 

14.3 SINTOMAS 

 

A principal manifestação dos problemas crônicos de sono é a sonolência diurna 

exagerada. As primeiras manifestações dos distúrbios do sono são as alterações do 

humor, da memória e das capacidades mentais, como aprendizado, raciocínio e 

pensamento.  

Os sintomas costumam variar muito de um distúrbio para o outro, como por 

exemplo, dificuldade para adormecer, no caso de insônia, ou comportamentos 

anormais durante o sono, como levantar da cama e caminhar, no caso de 

sonambulismo. 
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Figura 217 – Conheça os principais distúrbios do  
sono e como lidar com eles.  

 
Fonte: BLOG.AMERICANFLEX 

 

Para algumas pessoas, basta uma noite mal dormida para que não esteja bem 

no dia seguinte, principalmente, menos tolerante, irritadiça, e com dificuldades de 

memória, podendo surgir também dor de cabeça.  

Um sintoma muito característico de distúrbio de sono é o ronco. O ronco ainda 

hoje é interpretado popularmente como sinal de que o indivíduo dorme bem, mas é 

justamente o contrário. 

 

14.4 TIPOS 

 

Distúrbios do sono são problemas de diferentes origens que afetam a nossa 

capacidade de dormir adequadamente e que podem afetar negativamente a saúde do 

nosso corpo e mente. Existem vários tipos de distúrbios do sono, abaixo os mais 

comuns:  

 
Figura 218 – Sonambulismo: cuando el cuerpo actúa 
mientras dormimoso. 

 
Fonte: LAMENTEESMARVILHOSA 
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14.4.1 Apneia do Sono: é a condição na qual a pessoa apresenta paradas 

respiratórias durante o sono, causadas por uma diminuição no espaço da faringe (tubo 

pelo qual entra o ar que respiramos). A apneia do sono é muito frequente em quem 

ronca e pode levar a uma série de consequências. Maiores informações no próximo 

capítulo. 

 

14.4.2 Bruxismo: o bruxismo é o apertamento ou ranger dos dentes que costuma 

ocorrer durante o sono, mas que também pode acontecer durante o dia. É associado 

a problemas articulares (problemas na articulação temporo-mandibular) e é mais 

frequentemente associada a estresse e ansiedade. Pode levar ao desgaste dos 

dentes, a dores na região da mandíbula ou a dores de cabeça. O tratamento inclui o 

uso de uma placa dentária, controle do estresse e, quando necessário, o uso de 

medicamentos específicos também. 

 

14.4.3 Distúrbio de Comportamento do Sono REM: é quando ocorrem movimentos 

agressivos e violentos durante o sono REM. Esses movimentos acontecem porque, 

neste distúrbio, existe um defeito no mecanismo natural que permite a inibição 

muscular. Acontece geralmente em homens de meia idade e pode ser associado a 

um aumento do risco de doenças neurodegenerativas ao longo dos anos. O 

tratamento é feito à base do uso de medicações específicas. 

 

14.4.4 Enurese Noturna: esta pode ser definida como uma micção involuntária 

durante o sono, pelo menos duas vezes por semana, em uma idade na qual o controle 

da urina normalmente está presente. Este tipo de doença do sono pode ocorrer tanto 

por fatores genéticos quanto por motivações psicológicas, atraso no desenvolvimento 

do mecanismo fisiológico responsável pela micção, redução da capacidade funcional 

da bexiga, anormalidades no trato urinário ou na produção noturna do hormônio 

antidiurético e até dificuldades para despertar e ir ao banheiro. 

 

A partir dos 5 anos de idade para as meninas e 6 anos para os meninos, é considerado 

anormal que ocorra enurese mais que duas vezes por mês. O tratamento pode incluir 

terapia comportamental, alarme noturno ou uso de medicações. 
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14.4.5 Insônia: é um dos distúrbios do sono mais comuns que existem. Ela consiste 

na dificuldade em dormir ou em manter o sono, mesmo sob todas as condições 

adequadas. 

 

Quando persiste por mais de três meses, em três ou mais noites por semana e com 

consequências durante o dia, como cansaço, sonolência, mau humor, a insônia passa 

a ser considerada um distúrbio e deve ser avaliada e tratada. 

 

Muitos acreditam que o tratamento muitas vezes inclui o uso de medicamentos que 

ajudam a pegar no sono, mas na realidade isso é apenas um paliativo. A terapia mais 

eficaz consiste em mudanças de hábitos para favorecer o sono nos horários mais 

adequados. 

 

14.4.6 Narcolepsia: está ocorre quando há uma alteração da regulação da fase de 

sono REM (a fase dos sonhos intensos, cujo nome vem de “Rapid-Eye-Movement”, 

ou “movimento rápido dos olhos” em português). Nela, a pessoa costuma pegar no 

sono repentinamente e em diversas ocasiões, como numa mesa de bar ou durante o 

expediente no trabalho. 

 

É uma doença muito rara, porém, na maioria das vezes não é reconhecida e pode 

levar a consequências desastrosas. Isso porque na narcolepsia é comum que a 

pessoa sinta sintomas como sonolência excessiva, paralisia do sono e alucinações 

hipnagógicas (a pessoa ver imagens de sonho quando está acordada). 

 

Ocorre também a chamada cataplexia (perda da força muscular decorrente de 

emoções mais fortes, principalmente gargalhada) e ataques incontroláveis de sono 

durante o dia. O tratamento é feito com uso de medicações específicas, devidamente 

prescritas por um especialista. 

 

14.4.7 Paralisia do Sono: é a perda temporária da capacidade de movimentar os 

músculos. Embora esteja consciente, a pessoa fica impossibilitada de se movimentar 

e falar. Durante uma crise de paralisia do sono, é possível perceber as coisas 

ocorrendo ao redor, mas os músculos do corpo não são capazes de responder aos 

comandos do cérebro. 
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Este problema pode ser desencadeado na narcolepsia, mas também por estresse, 

ansiedade e falta de sono. Pode ser uma experiência bastante assustadora, mas tem 

tratamento. 

 

14.4.8 Ronco: o famoso “ronco” nada mais é do que o ruído característico que surge 

da garganta durante o sono. Ele acontece quando existe uma diminuição do espaço 

pelo qual o ar passa. 

 

As causas do ronco são semelhantes às da apneia do sono, e o tratamento muitas 

vezes envolve as mesmas medidas adotadas para a apneia: perda de peso, uso de 

aparelhos e mudanças de hábitos, como dormir de lado ou de bruços. 

 

14.4.9 Sexomnia: é uma parassonia sexual, na qual o indivíduo apresenta 

comportamentos sexuais inadequados durante o sono. A pessoa não lembra no dia 

seguinte e muitas vezes gera um estresse na companheira (o). O tratamento para a 

sexomnia é feito com uso de medicamentos voltados especialmente para tratar esta 

doença. 

 

14.4.10 Síndrome da Cabeça Explosiva: é quando a pessoa acorda com a sensação 

de que a cabeça está explodindo. O distúrbio consiste em ouvir barulhos como 

trovões, explosões, fogos, batidas de portas e tiros. 

 

Algumas pessoas, porém, têm até distúrbios visuais, como clarões repentinos. 

Normalmente, ocorre ao dormir ou logo ao acordar. É causada por estresse ou fadiga. 

Pode ter alívio com uso de medicamentos, incluindo um tipo de antidepressivo. Evitar 

a cafeína antes de dormir e aprender técnicas de relaxamento podem ajudar a lidar 

com a síndrome da cabeça explosiva. 

 

14.4.11 Síndrome das Pernas Inquietas: a síndrome das pernas inquietas, como o 

próprio nome diz, é uma doença em que a pessoa sente uma vontade incontrolável 

de mexer as pernas involuntariamente. A pessoa sente um desconforto enorme que 

só é aliviado quando ela começa a movimentar as pernas, ou quando recebe uma 

massagem e/ou aplicação de calor no local. 
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Pode ser associada a doenças médicas, à gravidez, deficiência de ferro e, 

eventualmente, pode nem ao menos ter alguma causa aparente. O tratamento envolve 

medidas comportamentais, evitando álcool, tabagismo e mantendo exercícios físicos 

regulares. Muitas vezes, um médico especialista em sono pode indicar o uso de 

medicamentos específicos para combater esse desejo de mexer as pernas. 

 

14.4.12 Síndrome do Sono Insuficiente: é quando o indivíduo voluntariamente 

dorme menos do que precisa e acaba apresentando muita sonolência durante o dia, 

levando a tirar pequenos cochilos enquanto tenta desempenhar atividades comuns do 

dia a dia. 

 

Fora isso, além da sonolência diurna excessiva, é comum que as pessoas que sofram 

da síndrome do sono insuficiente também apresentem irritabilidade, dificuldade de 

concentração e problemas de memória. Com o passar do tempo, se não houver 

tratamento adequado, a doença pode prejudicar a saúde como um todo e aumentar 

as chances de problemas cardiovasculares e metabólicos. Estima-se que 5% da 

população brasileira apresente este problema. 

 

14.4.13 Sonambulismo: faz parte das parassonias, que são a classe de 

comportamentos inadequados durante o sono. O sonambulismo acontece devido a 

uma ativação de partes do cérebro em momentos inadequados, principalmente 

quando a pessoa está dormindo. 

 

Existe uma tendência familiar genética para o sonambulismo, mas o problema 

também pode ser desencadeado por diferentes fatores, como períodos de estresse e 

de sono irregular. 

 

É frequente em crianças, mas também podem ocorrer em adultos. Nos pequenos, 

também pode ser desencadeado por febre. Da mesma forma, problemas respiratórios 

durante a noite, como a apneia do sono, também podem desencadear o 

sonambulismo. O tratamento envolve evitar os fatores desencadeantes, e, 

eventualmente, o uso de medicamentos também. Medidas de segurança devem ser 
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tomadas, como tirar objetos pontiagudos do quarto e tapar as janelas, a fim de evitar 

acidentes. 

 

14.4.14 Terror Noturno: também faz parte das parassonias. Porém, o terror noturno 

é mais dramático e geralmente ocorre em crianças. Ele geralmente é caracterizado 

por gritos e períodos de muita agitação. Por isso, o tratamento também envolve 

principalmente a terapia comportamental. 

 

Em geral, o terror noturno desaparece com o crescimento da criança e não requer uso 

de medicações. Fatores emocionais devem sempre ser investigados e tratados 

adequadamente. 

 

14.4.15 Transtorno Alimentar Noturno: também é uma parassonia, na qual a 

pessoa se alimenta durante o sono e não lembra disso no dia seguinte. Pode levar à 

perturbação do sono e ao aumento de peso. O tratamento também pode envolver o 

uso de medicações. 

 

14.5 TRATAMENTO 

 

O tratamento está diretamente ligado à causa do problema, por isso, pode 

variar desde a simples mudança de hábitos ao uso de medicamentos específicos.  

Dependendo do distúrbio e da causa, o tratamento envolve medidas gerais, 

como o controle do peso, evitar bebidas alcoólicas e cigarro e estabelecer uma rotina 

de relaxamento antes do sono.  

Outros casos podem exigir soluções mais específicas, como o uso de 

medicamentos para a narcolepsia e de uma placa de resina que protege os dentes, 

no caso de bruxismo. 

Quando o diagnóstico é relacionado à apneia, o tratamento mais comum 

envolve o uso de um aparelho chamado CPAP (Pressão Positiva Contínua de Ar). Ele 

joga uma corrente contínua de ar pela boca. Embora seja incômodo nas primeiras 

noites, com o tempo os benefícios são percebidos na qualidade do sono e o paciente 

se sente mais revigorado e acaba se acostumando. Em alguns casos, é indicada 

cirurgia corretiva. 
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Figura 219 – Distúrbio do sono atinge quase 50% da população 
mundial e está associada à estresse e ansiedade. 

 
Fonte: GAZETA-RS 

 

A insônia apresenta diversos tratamentos, desde a terapia cognitivo 

comportamental, que ajuda o paciente a reorganizar seus hábitos, até o uso de 

medicamentos. Já nos casos de sonambulismo e terror noturno não existe um 

tratamento específico, mas é possível evitar ou atenuar as crises olhando para as 

causas do problema. 

Em outros casos, em que há outra doença associada, como na síndrome das 

pernas inquietas ou na apneia provocada por doenças respiratórias, é necessário 

buscar um especialista e tratar a origem do problema. 

Além desses, a sonoterapia que é um tratamento onde o paciente é induzido 

ao sono profundo por meio de algumas técnicas, como a hipnose e uso de alguns 

medicamentos, sob acompanhamento médico, pode ser indicada para pessoas que 

apresentam dificuldades para dormir, como nos casos de insônia, sonambulismo, 

narcolepsia e outros. 

 
Figura 220 – Você sabe o que é a sonoterapia? 

 
Fonte: BLOG.AMERICANFLEX 
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14.6 HÁBITOS QUE PERTURBAM O SONO 

 

Sabe-se que diversos problemas do sono estão relacionados às causas 

comportamentais, ou seja, maus hábitos que interferem na qualidade do descanso, 

eventualmente desencadeando algum tipo de distúrbio do sono. Alguns mais comuns 

são: 

 Praticar exercícios à noite: embora a prática de atividade libere endorfina, o que 

é muito bom para o sono, quando ocorre perto da hora de deitar pode ter efeito 

estimulante; 

 Assistir TV ou fazer uso de outros equipamentos eletrônicos ao deitar: a luz 

branca da TV, celular e tablets inibe a produção de melatonina (o hormônio do 

sono); 

 Tomar cafeína excessivamente ao longo do dia e principalmente à noite: essa 

prática pode colaborar para que a pessoa tenha dificuldades para relaxar e dormir; 

 Consumir álcool com regularidade: embora um drink promova a sensação de 

relaxamento, o álcool promove um sono fragmentado, interferindo nas fases do 

sono; 

 Fumar antes de dormir: assim como a cafeína, a nicotina é estimulante, por isso, 

dê a última tragada pelo menos uma hora antes de deitar-se. O ideal é parar de 

fumar; 

 Tirar cochilos durante o dia: uma soneca de meia hora após o almoço pode ser 

revigorante, mas ultrapassar esse tempo ou tirar vários cochilos ao longo do dia 

pode ser prejudicial ao sono noturno; 

 Deitar-se cedo demais: estabelecer uma rotina regular de sono é muito 

importante, respeitando os horários habituais; 

 Jantar muito próximo à hora de deitar ou consumir alimentos pesados: a 

digestão será interrompida ao deitar, causando mal-estar, azia e refluxo; 

 Beber muita água antes de deitar: se hidratar é muito importante, mas evite 

deixar para os últimos minutos, pois a bexiga cheia, com certeza, vai interromper 

o seu sono diversas vezes. 
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14.7 DICAS IMPORTANTES PARA UM SONO REVIGORANTE 

 

Algumas mudanças de hábitos associadas às outras medidas, devidamente, 

orientadas pelo médico, podem evitar as manifestações dos distúrbios do sono, 

aliviando bastante os sintomas. São Elas: 

 
Figura 221 – Você conhece os distúrbios do sono?  
Descubra! 

 
Fonte: BLOG.AMERICANFLEX 

 

 Ritual para Dormir: a correria do dia a dia e o excesso de informações e estímulos 

a que somos submetidos deixa o organismo em constante estado de alerta. 

Atividades aparentemente inofensivas, como ler ou planejar as tarefas do dia 

seguinte também podem roubar seu sono. Por isso, é tão importante manter um 

ritual para desacelerar no final do dia, um banho quente, um copo de leite ou chá 

morno e a redução dos estímulos visuais e sonoros ajudam o corpo e a mente a 

relaxar, preparando o organismo para o sono. O ideal é ir deitar apenas quando 

estiver com sono suficiente para fechar os olhos e adormecer.  

 Exercício Físicos: praticar uma atividade física diariamente, ou cerca de três 

vezes por semana, fará o seu corpo gastar mais energia, aumentando a 

necessidade de descanso. Além disso, o exercício promove a liberação de 

endorfina no organismo, provocando sensação de bem-estar, que favorece o 

relaxamento. Entretanto, o exercício deve ser praticado até cinco ou seis horas 

antes do horário de dormir, pois ele também libera substâncias estimulantes. 

Mexer o corpo pela manhã é uma ótima maneira de regularizar o horário de ir deitar 

à noite. 

 Meditação: o estresse e a ansiedade são causas comuns de diversos tipos de 

distúrbio do sono. Por isso, a meditação pode ser uma forte aliada no combate às 
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dificuldades para dormir. A meditação trata-se de uma técnica hindu, que consiste 

em esvaziar a mente de todos os pensamentos, buscando a estabilidade mental, 

o desenvolvimento pessoal e o autocontrole. 

 

Portanto, meditar antes de dormir ajuda a livrar a mente de preocupações do dia e 

de pensamentos negativos, levando ao relaxamento mental e corporal, ideais para 

uma noite tranquila. 

 Ambiente para Dormir: outro fator de grande influência sobre a qualidade do sono 

é o ambiente. O quarto deve ser preparado para a hora de dormir, o ideal é 

combinar silêncio, escuro e temperatura agradável. 

 

A iluminação excessiva é uma das principais causas para a dificuldade de pegar 

no sono. Isso porque as células oculares percebem a luz, inclusive a azul emitida 

pelos aparelhos eletrônicos, e enviam uma mensagem para o cérebro que 

interrompe a produção de melatonina (hormônio que regulariza o ciclo circadiano). 

 

Além de não deixar nenhum eletrônico ligado, o ideal é evitar também abajures e 

outras fontes de luz, pois a melatonina só é produzida no escuro total. 

 Colchão Ideal: encontrar uma posição realmente confortável e que favorece o 

relaxamento adequado do corpo é essencial para uma boa noite de sono. Por isso, 

escolher o colchão ideal para o seu biótipo é fundamental para garantir o 

alinhamento da cabeça e coluna, evitando dores nas costas e cansaço no dia 

seguinte. 

 

Figura 222 – Como escolher o travesseiro ideal? 

 
Fonte: TRICURIOSO 

 



248 
 

 

Os distúrbios do sono são mais comuns do que se imagina, porém, ninguém 

precisa sofrer suas consequências ou expor-se aos riscos maiores. A maioria deles 

tem tratamento. Conhecer os sintomas e as causas é fundamental para buscar ajuda, 

além de promover mudanças na rotina que melhorem a qualidade do sono. 

 

 

 

15 APNEIA DO SONO CENTRAL E OBSTRUTIVA – Como Lidar ou Conviver 

com o Ronco  

 

Figura 223 – O sono e seu distúrbios 

 
Fonte: LEANDROTELES 

 

Os distúrbios de sonolência excessiva são chamados de hipersônia, eles são 

caracterizado pela sonolência excessiva que ocorre sem uma causa identificável. 

Assim como acontece com a insônia, suas causas são variadas, e depressão é uma 

delas. 

 

Entre as hipersônia mais comuns estão: 

 Narcolepsia; 

 Distúrbio do movimento periódico dos membros; 

 Síndrome das pernas inquietas; 

 Apneia do Sono Central e Obstrutiva; 

 Hipersônia idiopática; 

 Sonolência excessiva sem causa identificável. 
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AQUI ESTUDAREMOS A APNEIA DO SONO CENTRAL E OBSTRUTIVA 

 

A Apneia do Sono Central e Obstrutiva caracteriza-se pela obstrução parcial ou 

total da via aérea no nível da garganta durante o sono, impedindo o fluxo de ar, 

levando a uma parada da respiração, que dura em média 20 segundos.  

 

 
Figura 224 – Apneia e ronco: descubra a relação.  

 
Fonte: HOMEHOSPBH 

 

A apneia é um distúrbio do sono, potencialmente grave, inclusive, a pessoa que 

tem este problema de saúde, pode não estar ciente. A pessoa que ronca raramente 

sabe, muitas vezes nega que o faz. Ninguém ronca porque quer, por isso é de bom 

grado que o mesmo seja informado sutilmente ou até mesmo brincando, porém, 

reservadamente, a fim de evitar problemas de relacionamento.  

A apneia ocorre quando os músculos da garganta relaxam durante o sono e as 

vias respiratórias se fecham, (obstrução do canal respiratório) o que interfere e impede 

a respiração adequada. Isto pode reduzir drasticamente o nível de oxigênio no 

sangue. Assim, o cérebro recebe a mensagem de que algo está errado.  

A diminuição ou interrupção da respiração durante o sono levar a pessoa a 

despertar por um breve momento, as vias respiratórias reabrem e permitem que a 

respiração volte ao normal. Esse problema ocorrer várias vezes ao longo da noite e 

pode causar sérias complicações. Após está parada, a pessoa acorda, emitindo um 

ronco muito barulhento.  
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Figura 225 – O que é o ronco e a apneia? 

 
Fonte: TRATAMENTODORONCO 
 

 

Durante a apneia obstrutiva do sono, a pessoa pode produzir um ronco ou um 

som semelhante ao sufocamento. O ronco é um ruído estridente produzido no nariz 

(tecidos moles) e na garganta (palato mole) durante o sono. Neste momento, há um 

relaxamento muscular e com a passagem do ar, acontece a vibração dos tecidos, 

originando o ruído. 

Algumas pessoas ressonam levemente, mas o ronco geralmente é perceptível 

e, às vezes, é alto o suficiente para ser ouvido em outro cômodo e até mesmo pelos 

vizinhos.  

O ronco é angustiante para as pessoas que ouvem, normalmente para o 

companheiro(a) ou para o colega de quarto, acarretando estresse ao tentar dormir e 

muitas vezes despertando com o barulho. É bastante comum, e se torna ainda mais 

observado com o envelhecimento.  

 
Figura 226 – a odontologia na síndrome da apneia do 
sono: diagnóstico e tratamento.  

 
Fonte: SUPREMAODONTOLOGIA 
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Quem ronca está esforçando sua musculatura respiratória para além de seus 

limites, e estar sobrecarregando o coração de trabalho. O sono irregular impede a 

pessoa de alcançar o sono profundo, fazendo-a se sentir sonolenta durante o dia. 

 

15.1 SINTOMAS 

 

O sintoma mais conhecido da apneia é o ronco alto, mas a pessoa pode sofre 

de outros problemas de saúde.  

 
Figura 227 – Ronco e a Apneia do Sono. 

 
Fonte: IMPLANTELASER 

 

São eles: 

1. Ronco alto (o mais conhecido); 

2. Sono agitado; 

3. Hipersonia (sonolência excessiva durante o dia); 

4. Despertar abruptamente durante a noite com falta de ar; 

5. Despertar com a boca seca; 

6. Cefaleia matinal (dor de cabeça); 

7. Insônia; 

8. Déficit de atenção; 

9. Perturbação da memória (esquecimentos); 

10. Irritação, nervosismo e impaciência durante o dia, decorrentes de uma noite mal 

dormida; 

11. Tendência à Depressão. 
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15.2 FATORES DE RISCO 

 

Existem vários fatores de risco que costumam ser elencados pelos médicos. 

Eles variam de acordo com o tipo da doença, mas pelo menos, duas características 

são comuns: ser do sexo masculino e ter mais de 50 anos de idade. Os homens, em 

geral, são duas vezes mais propensos a desenvolver a doença do que as mulheres. 

No entanto, mulheres na menopausa e durante a gestação têm alteração 

hormonal, sendo mais propensas ao problema, assim como o consumo abusivo de 

álcool e de substâncias como sedativos e tranquilizantes, o que ocasiona o 

relaxamento dos músculos da garganta.  

A obesidade, também, é um fator importante que ocasiona o aparecimento da 

apneia, uma vez que o excesso de peso causa um aumento da língua, fazendo com 

que ela pese em direção à faringe, fechando a passagem de ar.  

O excesso de peso, também, provoca depósitos de gordura em torno de vias 

aéreas superiores e podem obstruir a respiração. No entanto, nem todos mundo que 

tem apneia do sono está acima do peso. Pessoas magras também podem 

desenvolver o transtorno.  

Outros fatores como, o aumento das amígdalas, diminuição da circunferência 

do pescoço e alterações craniofaciais como mandíbula pequena, podem levar à 

apneia do sono.  

 
Figura 228 – O risco de Alzheimer pode aumentar  
com a apneia obstrutiva do sono (AOS). 

 
Fonte: JORNALDENTISTRY.PT 

 

Em algumas pessoas a circunferência do pescoço aumentada pode ter vias 

aéreas mais estreitas que o normal, isso pode ocorrer naturalmente, provocando a 
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apneia. Há casos ainda em que as amígdalas e as adenoides podem se tornar maiores 

que o normal, o que pode levar ao bloqueio das vias aéreas.  

Ao longo do tempo o indivíduo com apneia obstrutiva podem desenvolver 

doenças nas artérias, provocadas pelo acúmulo de colesterol nas suas paredes, além 

de provocar a ocorrência de doenças cardiovascular, como arritmias e insuficiência 

cardíacas, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (derrame). Da mesma 

forma pode se desenvolver a síndrome metabólica, que é a ocorrência de distúrbios 

da gordura e do açúcar do sangue, hipertensão arterial e aumento da circunferência 

abdominal.  

Outros indícios que esta doença podem causar é o prejuízo de memória, 

dificuldade de raciocínio, diminuição da libido, disfunção erétil (impotência), pescoço 

grosso, circunferência abdominal elevada, boca pequena, queixo para traz. Outro fator 

é a congestão nasal, que provoca dificuldade em respirar pelo nariz, seja por alergias 

ou resfriados. Além disso, o envelhecimento e alterações anatômicas podem ser 

responsáveis pelo aparecimento da apneia. 

 

15.3 DIAGNOSTICO 

 

A avaliação médica é baseada, primeiramente, na Anamnese clínica geral, a 

partir de entrevista, onde será relatado os sinais e sintomas pelo paciente e 

acompanhante – companheira (o) / esposa (o).  

 
Figura 229 – Comorbidades associadas à Apneia  
Obstrutiva do Sono: Estudo Retrospectivo. 

 
Fonte: NOSP 

 

 

 



254 
 

 

O médico poderá aplicar o Questionário Clínico de Berlin e da Escala de 

Sonolência Epworth que ajuda a identificar pessoas com risco de serem portadoras 

de SAOS. 

O paciente, também, pode ser encaminhado para um Centro de Distúrbio do 

Sono, lá, o médico especialista, ira identifica a causa do problema.  

Para realizar o diagnóstico no Centro de Distúrbio do Sono, o paciente poderá 

fazer avaliação noturna, a fim de monitorar a respiração e outras funções do corpo 

durante o sono, por meio da medição de diversos parâmetros. Em alguns casos, o 

médico poderá solicita o exame noturno de Polissonografia. 

 
Figura 230 – Como é a avaliação médica de transtornos do sono 

 
Fonte: MEDSONOGOIANIA 

 

O histórico familiar de apneia do sono aumenta em duas vezes o risco de ter o 

problema. Afrodescendentes são mais propensos a desenvolvê-la, principalmente os 

acima de 35 anos de idade.  

 

Os especialistas que podem diagnosticar a apneia do sono e seus tipos são: 

 Neurologista; 

 Otorrinolaringologista; 

 Pneumologista; 

 Psiquiatra; 

 Cirurgião-Dentista; 

 Médico – Especialista do Sono. 
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15.4 TRATAMENTO 

 

O tratamento é sempre realizado com uma equipe multidisciplinar e varia de 

acordo com a gravidade do caso.  

O primeiro recurso terapêutico é tentar reduzir os fatores agravantes da Apneia 

do Sono, sendo seu principal objetivo manter as vias respiratórias abertas para que a 

respiração não seja interrompida durante o sono.  

O tratamento é realizado com algumas medidas de mudanças de hábitos, 

dietas, com medicamentos ou suplementos de uso contínuo, e outras condições 

médicas que se fizerem necessárias. 

Em casos leves, alguns pacientes podem usar aparelhos odontológicos na 

boca durante a noite para manter a mandíbula posicionada mais para frente, e impedir 

o bloqueio das vias aéreas.  

 

Figura 231 – Qual o melhor dispositivo 
intraoral para o tratamento da apneia 
Obstrutiva do Sono e do Ronco? 

 

Fonte: BLOG.DENTALCREMER 

Figura 232 – Tratamento do ronco e apneia 
do sono. Aparelho. 

 

Fonte: MASSODONTOLOGIA 

 
 
Figura 233 – Ronco, apneia: Descubra como o aparelho odontológico pode ser um grande 
aliado para o tratamento de distúrbios do sono. 

 

Fonte: BLOG.PROODONTOCONTAGEM 
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Nos casos moderados a severos é necessário o uso de uma máscara de 

Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP, sigla em inglês). Esse aparelho 

joga ar na via respiratória, mantendo-a aberta. 

 
Figura 234 – Apneia do sono – máscaras para CPAP. 

 
Fonte: SAUDEHYPNOS 

 
 
Figura 235 – CPAP – Aparelho para ronco e apneia. 

 
Fonte: BERNASONIC 
 

 

As cirurgias podem ser uma opção em alguns casos.  

 

Existem vários tipos diferentes de cirurgias disponíveis para Apneia do Sono, 

depende da aptidão do paciente, mas qualquer cirurgia vem com riscos inerentes ou 

possíveis complicações e podem ser dolorosas. As máquinas CPAP ainda são o 

tratamento mais eficaz para a apneia do sono com risco, praticamente, nulo para o 

usuário. 

 

Algumas das cirurgias mais comuns são:  

 Amigdalectomia ou Adenoidectomia; 
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 Uvulopalatofaringoplastia;   

 Laser-Uvulopalatofaringoplastia;  

 Avanço maxilo-mandibular; 

 Músculo genioglosso; 

 Suspensão do osso hióide; 

 Implante TAP (Procedimento Pilar). 

 

O tratamento para apneia do sono pode e deve ser acompanhado de mudanças 

no estilo de vida. Elas podem aliviar os sintomas em algumas pessoas.  

 

15.5 COMO LIDAR OU CONVIVER COM A RONCO 

Figura 236 – Apneia e ronco: descubra a relação. 

 
Fonte: CPAPS 
 
 

A adoção de medidas simples pode ajudar a pessoa a dormir melhor e a evitar 

as crises de apneia. São Elas: 

 Evitar a ingestão de álcool e sedativos antes de dormir; 

 Evitar dormir de barriga para cima; 

 Perder peso; 

 Exercícios físicos; 

 Evitar fumar; 

 Reposição hormonal em mulheres na menopausa; 

 Tratamento da obstrução nasal em pessoas com rinite; 

 Procure estabelecer e respeitar os horários de deitar e levantar.  
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Em razão da sonolência diurna, as pessoas com apneia do sono apresentam 

um risco maior de sofrer acidentes de automóvel, por dirigir com sono e acidentes de 

trabalho, por adormecer no serviço. 

Vale salientar que qualquer pessoa pode desenvolver a apneia do sono, até 

mesmo crianças, e muitas vezes não há como preveni-la, apenas trata-la. Por ser um 

problema que afeta desde o repouso infantil até a terceira idade, seus sintomas e 

tratamento são bastante variados. 

Ao longo do tempo, esses sintomas podem trazer consequências maiores para 

a saúde, e a medicina já encontrou meios de tratar algumas dessas condições, ou, 

pelo menos, suavizar os seus sinais e sintomas. 

 

A qualidade do sono é fundamental para a saúde e a qualidade de vida 

de qualquer ser humano. 

 

 

16 SÍNDROME DE DOWN 

 

Figura 237 – Mitos e verdade sobre a Síndrome de Down 

 
Fonte: GARCAONLINE 

 

A Síndrome de Down é a presença de um cromossomo a mais em cada célula 

da pessoa com a deficiência. Ao invés de 46 cromossomos, apresenta 47. Esta 

síndrome também pode ser chamada de trissomia do 21 e as pessoas que a possuem 

são conhecidas como trissômicos. 

 

 

 



259 
 
 
Figura 238 – O desenvolvimento da Síndrome de  
Down na fase embrionária. 

 
Fonte: MEDIUM 

 

Frequentemente, a Síndrome de Down é chamada de "mongolismo" e as 

pessoas que a apresentam de "mongolóides". Todavia, estes termos são totalmente 

inadequados preconceituosos, criados a partir de descrições incorretas realizadas no 

passado e, por isso, devem ser evitados. 

 

16.1 CAUSAS 

 

Os cromossomos estão dentro das células e são responsáveis por nossas 

características (cor dos olhos, formato do nariz, altura, sexo e também por todo o 

funcionamento e forma de cada órgão do corpo interno, como o coração, estômago, 

cérebro, etc. Nosso corpo é formado por células que são as responsáveis pela nossa 

existência. 

 
Figura 239 – O que é a Síndrome de Down. 

 
Fonte: rotasaude.lusiadas.pt 

 

Cada uma das células possui 46 cromossomos, que são iguais, dois a dois, 

quer dizer, existem 23 pares ou duplas de cromossomos dentro de cada célula. Um 
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desses cromossomos, chamado de nº 21 é que está alterado na Síndrome de Down. 

A criança que possui a Síndrome de Down, tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, 

ela tem três cromossomos 21, ao invés de ter dois. É a trissomia 21. Portanto, a causa 

da Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21.  

 
Figura 240 - Síndrome de Down. Como identificar? 

 
Fonte: CEESD.ORG 

 

Podemos dizer que é um acidente genético e não hereditário. Este acidente 

ocorre no momento da concepção em 95% dos casos.  

Com o avanço da idade materna existe uma maior probabilidade de gestar um 

bebê com alterações cromossômicas como a Síndrome de Down, principalmente 

acima dos 35 anos de idade. Isso acontece pois os folículos que darão origem aos 

óvulos da mulher já nasce com ela, e células mais velhas tem maiores chances de 

terem erros durante seu processo de divisão, o que pode causar a presença de um 

cromossomo a mais ou a menos nos óvulos.  

Porém pode acontecer de mulher com menos de 35 anos gerar uma criança 

com a Síndrome de Down. Esse erro não está no controle de ninguém, é imprevisível, 

por conseguinte, isso significa que uma mulher pode gerar vários filhos, tendo um ou 

mais com a síndrome. 

 

16.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Crianças com a Síndrome de Down apresenta um rebaixamento intelectuais e 

de aprendizagem e algumas características físicas singulares e propensão a algumas 

doenças, mas este variam de criança para criança. 
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Figura 241 – Exame de sangue materno pode identificar  
Síndrome de Down no feto. 

 
Fonte: MEDICINAREPRODUTIVA 

 

Em face de hipotonia do bebê, este é mais quieto, apresenta dificuldade para 

sugar, engolir, sustentar a cabeça e os membros. 

A abertura das pálpebras é inclinada como parte externa mais elevada, e a 

prega, no canto interno dos olhos, é como nas pessoas da raça amarela. Tem a língua 

protrusa (para fora da boca) maior do que o normal. As mãos apresentam uma única 

prega na palma, em vez de duas. Os membros são mais curtos, sua estatura é baixa 

e o tônus muscular é mais fraco. Em 40% dos casos são encontradas cardiopatias. 

 
Figura 242 – Características – Síndrome de Down-2. 

 
Fonte: PROMOVEFISIO 
 

 



262 
 

 

16.3 SINTOMAS 

 

Cada pessoa com Síndrome de Down é única, os sintomas e sinais podem ser 

de moderados a severos. Quase sempre, quanto maior o estímulo dado a criança 

durante a infância, menor o “grau” de presença dos sintomas. A deficiência intelectual, 

com dificuldade de aprendizado, sempre está presente em graus diferentes de cada 

criança. 

 
Figura 243 – Adolescente com Síndrome de  
Down realiza sonho de se tornar modelo e inspira. 

 
Fonte: CURTAMAIS 
 

 

16.4 DIAGNÓSTICO  

 

Mulheres com mais de 35 anos e com história prévia tem maior risco em gerar 

uma criança Down, mas mulheres jovens consideradas de baixo risco, também estão 

suscetíveis.  

Atualmente existem testes genéticos que podem identificar a possibilidade de 

que o bebê tenha a síndrome de Down a partir da nona semana de gravidez. Coleta-

se uma amostra de sangue materno do qual são retirados fragmentos de DNA fetal. 

O teste rastreia o DNA do bebê para procurar problemas cromossômicos específicos. 

Os resultados são bastante confiáveis – 99,99% de acerto, já comprovados em 

estudos clínicos. 

Outros dois testes estão disponíveis para checar os cromossomos dos bebês. 

Um é o teste do Vilo Coriônico (CVS), que pode ser realizado entre a 10ª e a 12ª 
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semana de gravidez. Outro é o teste de aminiocentese, que pode ser feito a partir da 

15ª semana de gravidez. Ambos os testes geram um risco para o bebê, pois se tratam 

de um procedimento invasivo. 

Depois do nascimento, o diagnóstico clínico é comprovado pelo exame do 

cariótipo (estudo dos cromossomos), que também ajuda a determinar o risco de 

recorrência da alteração em outros filhos do casal. 

 
Figura 244 – Diagnóstico del síndrome de Down:  
pruebas de detección en el embarazo 

 
Fonte: FAMILIAACTIVA.ES 

 

Um exame pré-natal como a ultrassonografia, feita nas primeiras semanas, 

através da translucência nucal, permite identificar se existe a possibilidade do feto 

apresentar características compatíveis com a Síndrome de Down. 

Não há cura para esta síndrome, ela é uma anomalia das próprias células, por 

isso não existe meio algum de cura até o momento. 

Estima-se que em cada 700 nascimentos, há uma criança com a deficiência. 

Para famílias com criança Down, a chance de acontecer novamente sobe para 1 em 

2000. Neste caso, um geneticista pode aconselhar melhor. 

 

16.5 CONSEQUÊNCIAS / COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS 

 
Figura 245 – Diagnóstico pré-natal da  
Síndrome de Down. 

 
Fonte: PAZNOVALEFM 
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Pessoas com Síndrome de Down tem maior probabilidade de sofrer com alguns 

problemas de saúde, como:  

 Alterações Ortopédicas: flexibilidade maior dos ligamentos e hipotonia muscular 

que podem acarretar danos específicos nos quadris, joelhos, pés e espinha dorsal: 

por isso a dificuldade motora no aprendizado da escrita. 

 Alteração Neurológica: o que dificulta a fala, portanto, fica mais fácil a 

compreensão se as frases forem curtas, claras e objetivas. Dificuldade de 

abstração e retenção do conhecimento, o que exige mais de professores e 

familiares, que fazendo o uso de imagens associadas às explicações repetidas, 

ajudam nessa dificuldade. 

 Problemas cardíacos congênitos; 

 Problemas respiratórios (Obstrução das vias respiratórias durante o sono); 

 Otites recorrentes (frequentes infecções auditivas e maior risco de outras 

infecções); 

 Perda de audição; 

 Problemas oculares; 

 Doença do refluxo esofágico; 

 Apneia do Sono; 

 Disfunções da tireoide. (Daí o fato de serem propensas ao sobrepeso). 

 Trauma por compreensão da medula espinhal; 

 Fraqueza dos ossos da parte superior do pescoço. 

 

16.6 TRATAMENTO 

 

As limitações de uma criança com síndrome de Down são um desafio para os 

pais desde o nascimento. Diversos aspectos contribuem para um desenvolvimento 

satisfatório da criança com a síndrome, o que muitas vezes compreende a intervenção 

de uma equipe multiprofissional. 
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Figura 246 – Após descobrir síndrome de Down no parto,  
pais criam campanha para concretizar projetos de inclusão. 

 
Fonte: SEMPREFAMILIA. 
 

 

O tratamento de criança pode-se iniciar a partir do 15º dia do nascimento com 

programas de estimulação precoce que propiciem ao bebê seu desenvolvimento 

motor e intelectual. 

O médico estará atento aos problemas fisiológicos, especialmente os de ordem 

cardiológica e respiratória, que podem causar preocupações na tenra idade. Muitas 

vezes é necessária a intervenção de um cirurgião cardíaco para fixar problemas 

congênitos. Geralmente a cirurgia não é complicada e tem grande índice de sucesso.  

A função tireoidiana será sempre controlada e medicada quando necessário. 

Devido ao fato de apresentarem redução do tônus dos órgãos envolvidos com a fala, 

será necessário a intervenção de um profissional de fonoaudiologia, para garantir a 

qualidade da comunicação e desenvolvimento da linguagem da criança. 

O fator mais importante para garantir o bom desenvolvimento e convívio social 

da criança com Síndrome de Down é o bom ambiente familiar. Pais atentos e bem 

informados, capazes de intervir desde cedo nos processos de aprendizagem, nas 

práticas vocacionais, servindo-se da colaboração de profissionais especializados 

quando necessário. O empenho individual dos pais, professores e terapeutas pode 

produzir resultados positivos surpreendentes. 

Ao final das contas, os cuidados com a criança com Síndrome de Down não 

são radicalmente diferentes daqueles que são prestados às crianças sem a síndrome. 

É o mesmo carinhoso processo de ajudar a crescer, estimular a independência, 

acompanhar o aprendizado, cuidar do viver diário com carinho e amor, de forma 

natural e espontânea, aceitando e respeitando as limitações individuais. 
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16.7 SÍNDROME DE DOWN TEM FUTURO 

 

Na década de 80 a sobrevida de uma pessoa com Down era de 20/30 anos. 

Atualmente, pode viver 60/70 anos. O avanço da medicina contribuiu, como também, 

por causa das famílias que se rebelaram contra a ideia de limitação, apostaram na 

educação, acreditaram na potencialização de suas habilidades e não das limitações, 

exigindo tratamento digno. Geração de espaços de vida e, principalmente, de 

oportunidades para a construção de um futuro repleto de possibilidades. 

 
Figura 247 – Jovem com Síndrome de Down  
se forma em fisioterapia e planeja o futuro 

 
Fonte: SMURPHIES 

 

No Rio Grande do Sul já existe a semana estadual de conscientização sobre a 

Síndrome de Down, através da Lei 14.866, de 11 de maio de 2016. No dia 21/03 (dia 

mundial para lembrar do tema) até o dia 28/03. 

A Lei 13.474 de 26/06/10, no RS, surgiu para combater a prática de “bullyng” 

nas instituições de ensino e de educação infantil, públicas e privadas. 

 
Figura 248 Como surgiu o dia internacional da  
Síndrome de Down? 

 
Fonte: BJJFANATICS 
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Embora apresentem deficiências intelectuais e de aprendizado, pessoas com 

Síndrome de Down têm personalidade única, estabelecem boa comunicação e 

também são sensíveis e interessantes. 

A Síndrome de Down pode ocorrer em todas as etnias humanas, portanto 

devemos ter consciência de: 

 O termo portador é errado. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas com Síndrome 

de Down podem parecer entre si, porém diferem em vários aspectos: cultural, 

social, educacional e genético. Não existe, portanto, grau de pessoas com 

Síndrome de Down (PSD). 

 As PSD possuem deficiência intelectual e não mental, por isso também é errado 

dizer que elas tem retardo mental. 

 Pessoas com a Síndrome de Down não são coitadinhos, não é trágico nascer com 

uma trissomia, e sim, apenas uma característica.  Possuem opinião própria, 

interagem na sociedade, seja estudando, trabalhando, e/ou convivendo com outras 

pessoas. 

 Importante usar a palavra adequada para não criar preconceitos e sim promover a 

igualdade. 

 
Figura 249 – Diagnóstico precoce pode melhorar a  
qualidade de vida de quem tem Síndrome de Down. 

 
Fonte: PORTALDOHOLANDA 

 

 

“O sonho da igualdade só cresce no terreno 
do respeito pelas diferenças”. 

 
Augusto Cury 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 
 

► Distúrbio do Sono - Respondas as questões abaixo: 

 

1. O que é Distúrbio do Sono? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2.  Por que o sono é importante para o organismo humano? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Quais as principais consequência do sono deficiente para organismo? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Qual o principal sintoma do Distúrbio do Sono? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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5. Quais as primeiras manifestações do Distúrbio do Sono? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

► Apneia do Sono Central e Obstrutiva – Como lidar ou conviver 

com o ronco - Respondas as questões abaixo: 

 

1. Responda o questionário da Escala de Sonolência de Epworth 

     (Opcional) 

 
Figura 250: Escala de sonolência de EPWORTH 

 
Fonte: VITALAIRE 
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2. Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

SENTENÇAS V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

A Apneia do Sono é um distúrbio simples e não 

causa nenhum mal. 

  

A pessoa que ronca sabe que está roncando.   

Existem vários fatores de risco no Distúrbio da 

Apneia do Sono, porém duas características são 

mais comuns: ser do sexo masculino e ter mais 

de 50 anos de idade. 

  

A obesidade contribui para o aparecimento da 

Apneia do Sono. 

  

As mulheres, em geral, são duas vezes mais 

propensos a desenvolver a doença do que os 

homens. 

  

 

 

 

► Síndrome de Down - Respondas as questões abaixo: 

 

Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

SENTENÇAS V 

(VERDADEIRO 

F 

(FALSO) 

A Síndrome de Down é a presença de um 

cromossomo a mais em cada célula da pessoa 

com a deficiência. Ao invés de 46 cromossomos, 

apresenta 47.  

  

Com o avanço da idade materna existe uma 

maior probabilidade de gestar um bebê com 
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alterações cromossômicas como a Síndrome de 

Down, principalmente acima dos 35 anos de 

idade. 

As pessoas que nascida com Síndrome de Down 

são todas iguais. 

  

A Síndrome de Down é conhecida, também, 

como trissomia do 21 e as pessoas que a 

possuem são conhecidas como trissômicos. 

  

Crianças com a Síndrome de Down apresenta 

um rebaixamento intelectuais e de aprendizagem 

e algumas características físicas singulares e 

propensão a algumas doenças, mas este variam 

de criança para criança. 
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MÓDULO 4 - DOENÇAS E AVALIAÇÃO DE TODOS OS MÓDULOS 

 

17 TDAH – TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE 

  

Figura 251 – TDAH: Tratamento, teste, sintomas 

 
Fonte: BIOSOM 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico que aparece na infância e que na maioria dos casos acompanha o 

indivíduo por toda a vida.  

O TDAH se caracteriza pela combinação de sintomas de desatenção, 

hiperatividade (inquietude motora) e impulsividade sendo a apresentação 

predominantemente desatenta conhecida por muitos como DDA (Distúrbio do Déficit 

de Atenção). É importante dizer que o TDAH não é uma doença, portanto, não existe 

uma cura para solucioná-lo e sim um tratamento para melhor conviver com ele. 

Segundo o DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

5ª Ed. 2013), o TDAH é mais frequente no sexo masculino do que no feminino na 

população geral. 

As pessoas que convivem com o TDAH precisam de atenção, tratamento e 

acolhimento. Isso porque esses indivíduos podem se sentir rejeitados e ter sua 

autoestima abalada devido aos sintomas causados pelo transtorno. Para se ter uma 

ideia, crianças que têm TDAH podem ter dificuldade em conseguir brincar com outras 

crianças, podem tirar notas mais baixas e apresentar maior dificuldade para manter o 

foco. Da mesma forma, um adulto com TDAH pode não ter um rendimento necessário 

para subir na carreira. 
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O TDAH é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Em alguns países, como nos Estados Unidos, portadores 

de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamento diferenciado na 

escola. 

O TDAH é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes 

encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3% a 5% das crianças, 

em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade 

dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de 

inquietude sejam mais brandos. Porém, com diagnóstico e tratamento adequado é 

possível que as pessoas que apresentam do TDAH tenham um rendimento adequado 

e uma boa qualidade de vida. 

 

17.1 CAUSAS 

 

O TDAH é um dos transtornos psiquiátricos mais bem estudados no mundo, 

entretanto existe um questionamento contínuo sobre a sua origem e até o momento 

não há um consenso científico sobre as suas reais causas, ou seja, quanto a ele ser 

inato (genético) ou adquirido (ambiental). 

Já existem inúmeros estudos em todo o mundo, inclusive no Brasil, 

demonstrando que a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões, o que 

indica que o transtorno não é secundário a fatores culturais (as práticas de 

determinada sociedade, etc.), o modo como os pais educam os filhos ou resultado de 

conflitos psicológicos. 

 
Figura 252 – TDAH: o que é, sintomas e como tratar. 

 
Fonte: QUEROBOLSA 

 

Considerando-se que o TDAH é um transtorno heterogêneo (manifesta-se de 

inúmeras formas) e dimensional (os sintomas se combinam nos mais variados graus 
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de intensidade) é possível inferir a complexidade da questão, com múltiplas causas e 

fatores de risco. Assim, ainda continua difícil precisar a influência e a importância 

relativa de cada fator no aparecimento do transtorno, havendo necessidade de mais 

pesquisas sobre o tema. 

Em suma, a maioria dos estudiosos concorda com a origem multifatorial do 

TDAH, com seus componentes genéticos e ambientais, em que provavelmente vários 

genes anômalos de pequeno efeito em combinação com um ambiente hostil, 

formatariam um cérebro alterado em sua estrutura química e anatômica. 

 

17.2 FATORES DE RISCOS 

 

Podemos dividir os fatores que causam o TDAH em fatores neurobiológicos 

(que incluem genética e anormalidades cerebrais) e fatores ambientais. 

 
Figura 253 – TDAH: os desafios e o dia a dia 
de famílias que convivem com o transtorno 

 
Fonte: REVISTACRESCER.GLOBO 
 

 

17.2.1 Fatores Neurobiológicos 

 

▪ Genética: Os genes parecem ser responsáveis não pelo transtorno em si, mas por 

uma predisposição ao TDAH. A participação de genes foi suspeitada, inicialmente, a 

partir de observações de que nas famílias de portadores de TDAH a presença de 

parentes também afetados com TDAH era mais frequente do que nas famílias que 

não tinham crianças com TDAH. A prevalência da doença entre os parentes das 

crianças afetadas são cerca de 2 a 10 vezes mais do que na população em geral (isto 

é chamado de recorrência familial). 
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Porém, como em qualquer transtorno do comportamento, a maior ocorrência 

dentro da família pode ser devido a influências ambientais, como se a criança 

aprendesse a se comportar de um modo “desatento” ou “hiperativo” simplesmente por 

ver seus pais se comportando desta maneira, o que excluiria o papel de genes. Foi 

preciso, então, comprovar que a recorrência familial era de fato devida a uma 

predisposição genética, e não somente ao ambiente.  

A genética é uma das principais causas, muitas vezes os pais trazem os filhos 

para receber o diagnóstico, e não para serem avaliados e acabam descobrindo que 

também têm o transtorno. É muito comum isso ser passado de geração para geração 

no trato familiar. 

 

▪ Anormalidades cerebrais: Muitos estudos de imagem feitos no cérebro mostraram 

evidências de disfunção em pessoas com TDAH (no córtex pré-frontal, núcleos da 

base, cerebelo e outras). 

 

17.2.2 Fatores Ambientais 

 

▪ Substâncias ingeridas na gravidez: tem-se observado que a nicotina e o álcool 

quando ingeridos durante a gravidez podem causar alterações em algumas partes do 

cérebro do bebê, incluindo-se aí a região frontal orbital. Pesquisas indicam que mães 

alcoolistas têm mais chance de terem filhos com problemas de hiperatividade e 

desatenção. É importante lembrar que muitos destes estudos somente nos mostram 

uma associação entre estes fatores, mas não mostram uma relação de causa e efeito. 

Embora o TDAH esteja correlacionado com tabagismo na gestação, parte 

dessa associação reflete um risco genético comum. 

 

▪ Sofrimento fetal: alguns estudos mostram que mulheres que tiveram problemas no 

parto que acabaram causando sofrimento fetal tinham mais chance de terem filhos 

com TDAH. A relação de causa não é clara. Talvez mães com TDAH sejam mais 

descuidadas e assim possam estar mais predispostas a problemas na gravidez e no 

parto. Ou seja, a carga genética que ela própria tem (e que passa ao filho) é que 

estaria influenciando a maior presença de problemas no parto. 
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▪ Exposição a chumbo: crianças pequenas que sofreram intoxicação por chumbo 

podem apresentar sintomas semelhantes aos do TDAH. Entretanto, não há nenhuma 

necessidade de se realizar qualquer exame de sangue para medir o chumbo numa 

criança com TDAH, já que isto é raro e pode ser facilmente identificado pela história 

clínica. 

Como vimos existem muitos fatores que contribuem para predisposição ou 

influência genética. Pode haver história de abuso infantil, negligência, múltiplos lares 

adotivos, exposição a neurotoxinas (chumbo), infecções (por exemplo: encefalite) ou 

exposição ao álcool durante a gestação. Exposição a toxinas ambientais foi 

correlacionada com o TDAH subsequente, embora ainda não se saiba se tais 

associações são causais. 

 

17.3 CARACTERÍSTICAS – SINTOMAS 

 

Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região 

frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das 

mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é 

responsável pela inibição do comportamento (isto é, controlar ou inibir 

comportamentos inadequados), pela capacidade de prestar atenção, memória, 

autocontrole, organização e planejamento. 

O TDAH causa uma mudança anatômica no cérebro cuja a região está 

localizada da frente da cabeça, ou na parte frontal (córtex pré-frontal). Essa região 

naquelas pessoas que tem o TDAH, por sua vez se desenvolve um pouco mais 

lentamente do que nas outras pessoas que não têm esse transtorno, e acaba ficando 

de um tamanho um pouquinho menor. 

O que parece estar alterado nesta região cerebral é o funcionamento de um 

sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores (principalmente 

dopamina e noradrenalina), que passam informação entre as células nervosas 

(neurônios).  
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O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois tipos de sintomas: 

 

17.3.1 Desatenção (Sintomas comuns): 

 
Figura 254 – O que é a desatenção? 

 
Fonte: TUDOSOBRETDAH 

 

 Deixar de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades 

escolares, de trabalho ou durante outras atividades; 

 Ter dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 

 Não escutar quando lhe dirigem a palavra; 

 Não seguir instruções e não termina deveres de casa, tarefas domésticas ou 

tarefas no local de trabalho; 

 Ter dificuldade para organizar tarefas e atividades; 

 Perder objetos necessários às tarefas ou atividades; 

 Ser facilmente distraído por estímulos externos (para adolescentes mais velhos e 

adultos pode incluir pensamentos não relacionados); 

 Ser esquecido em relação a atividades cotidianas. 

 

17.3.2 Hiperatividade - Impulsividade (Sintomas comuns): 

 

 Remexer ou batucar mãos e pés ou se contorcer na cadeira; 

 Levantar da cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que 

permaneça sentado (sala de aula, escritório, etc.); 

 Correr ou subir nas coisas, em situações onde isso é inapropriado ou, em 

adolescentes ou adultos, ter sensações de inquietude; 

 Ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente; 
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 Não conseguir ou se sentir confortável em ficar parado por muito tempo, em 

restaurantes, reuniões, etc.; 

 Falar demais; 

 Não conseguir aguardar a vez de falar, respondendo uma pergunta antes que seja 

terminada ou completando a frase dos outros; 

 Interrompe ou se intrometer em conversas e atividades; 

 Tentar assumir o controle do que os outros estão fazendo ou usar coisas dos 

outros sem pedir. 

 
Figura 255 – A importância da Avaliação 
Neuropsicológica para o diagnóstico de TDAH 

 
Fonte: BIANCALIMAPSICOLOGA 
 

O TDAH na infância em geral se associa a dificuldades na escola e no 

relacionamento com demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como 

“avoadas”, “vivendo no mundo da lua” e geralmente “estabanadas” e com “bicho 

carpinteiro” ou “ligados por um motor”, isto é, não param quietas por muito tempo.  

Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que 

as meninas, mas todos são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem 

apresentar mais problemas de comportamento, como por exemplo, dificuldades com 

regras e limites. 

Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e do 

trabalho, bem como com a memória (são muito esquecidos). São inquietos (parece 

que só relaxam dormindo), vivem mudando de uma coisa para outra e também são 

impulsivos (colocam os carros na frente dos bois). Eles têm dificuldade em avaliar seu 

próprio comportamento e quanto isto afeta os demais à sua volta. São frequentemente 

considerados “egoístas”. Eles têm uma grande frequência de outros problemas 

associados, tais como o uso de drogas, álcool, ansiedade e depressão. 
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Figura 256 – O que é TDAH: causas, 
sintomas e tratamento da doença que 
atinge milhões de pessoas 

 
Fonte: SBIE 

Figura 257 – 75% dos adultos com TDAH 
apresentam outras condições psiquiátricas.  

 
Fonte: DIARIODOACO 

 

17.4 TIPOS 

 

O TDAH pode se apresentar com sintomas de desatenção e de hiperatividade 

ou impulsividade. De acordo com a quantidade desses sintomas, podemos classificar 

o TDAH em três subtipos: 

 
Figura 258 – 10 sinais de TDAH em adultos e em crianças. 

 
Fonte: MUNDOEDUCACAO.BOL.UOL 
 

 

Subtipos do TDAH: 

 Apresentação combinada: se tanto os critérios de desatenção e hiperatividade-

impulsividade são preenchidos nos últimos seis meses. 

 Predominantemente desatento: quando os critérios de desatenção é preenchido 

nos últimos seis meses, mas os critérios de hiperatividade não são. 

 Predominantemente hiperativo-impulsivo: quando os critérios de hiperatividade 

é preenchido nos últimos seis meses, mas os critérios de desatenção não são. 
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Além disso, a pessoa pode ter três diferentes graus de TDAH: 

 

 Leve: poucos sintomas estão presentes além daqueles necessários para fazer o 

diagnóstico, e os sintomas resultam em não mais do que pequenos prejuízos no 

funcionamento social, acadêmico ou professional. 

 Moderada: sintomas ou prejuízo funcional entre “leve” e “grave” estão presentes. 

 Grave: muitos sintomas além daqueles necessários para fazer o diagnóstico estão 

presentes, ou vários sintomas particularmente graves estão presentes, ou os 

sintomas podem resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou 

profissional. 

 

17.5 DIAGNÓSTICO 

 

O DSM-5 tem alguns critérios que definem o diagnóstico de uma criança ou 

adulto com TDAH. 

O diagnóstico para TDAH é inteiramente clínico, feito por médico especialista 

em TDAH. Não é necessário exame de ressonância, eletroencefalograma ou qualquer 

outro que avalie características físicas. Também não é preciso fazer avaliação 

neuropsicológica, só em certos casos. 

O processo do diagnóstico de TDAH segue uma relação de critérios médicos 

específicos, incluindo a determinação de subtipo, nível de remissão e gravidade do 

transtorno. 

Para ter o diagnóstico de TDAH, em primeiro lugar, é necessário que a pessoa 

apresente um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade 

que interfira no funcionamento e no desenvolvimento. 

Geralmente as consultas de pessoas com TDAH são mais longas, pois é 

preciso colher as histórias não só do paciente, como também as de seus familiares 

mais próximos (pais, irmãos, avós, etc.), em função da grande herdabilidade do TDAH. 

Não menos importante é saber como transcorreram a gestação, parto, período 

pós-parto, o desenvolvimento neuropsicomotor, a esfera social e a escolaridade (para 

adolescentes investigar também a vida acadêmica, se há planos para ingressar em 

faculdade, etc., e para adultos saber como está sendo a vida conjugal e profissional). 
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Figura 259 – Distraído e a mil por hora  

 
Fonte: ALESSANDRADATTOPSICOLOGA 

 

É também muito importante entender com detalhes o funcionamento da 

dinâmica familiar do paciente, ou seja, qual é o modo que os pais e familiares lidam 

com ele, se os pais o rotulam ou se fazem comparações com irmãos ou colegas, se 

eles sabem que o filho apresenta um transtorno que tem tratamento, entre outras 

questões. 

No diagnóstico do paciente adulto, as vezes, alguns deles precisam chamar os 

pais, ou o cônjuge ou outros familiares para reportarem como se transcorreram nos 

primeiros anos de vida, pois muitos adultos podem não se recordar de dados 

importante de sua infância, escolaridade e outros dados da vida.  

O diagnóstico de TDAH costuma ser observado com mais facilidade tornando-

se mais evidente a partir do momento que a criança vai para a escola, pois a criança 

com TDAH pode apresentar dificuldade em prestar atenção à aula, responder as 

questões sem terminar de ler e não conseguir ficar parado. 

Em geral, é preciso que a criança apresente seis ou mais dos sintomas de 

TDAH por mais de seis meses antes de ser feito o diagnóstico. Vários sintomas de 

desatenção ou hiperatividade-impulsividade, provavelmente, estavam presentes 

antes dos 12 anos de idade e em mais de dois ambientes, como na casa, escola, 

trabalho, com amigos, etc.  Para o diagnóstico em adultos ou adolescentes (com mais 

de 17 anos), é preciso apresentar apenas cinco sintomas do TDAH. 

Na adolescência, a hiperatividade costuma diminuir podendo limitar-se a 

comportamentos mais irrequietos ou sentimentos de inquietude interna e impaciência. 

O transtorno pode permanecer “estável” neste período, mas alguns têm piora no curso 

da doença e podem apresentar comportamentos antissociais. 
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A maioria dos adolescentes e adultos com TDAH apresentam redução da 

atividade motora, embora persistam sintomas de desatenção, inquietude, 

impulsividade e comprometimento das funções executivas (planejamento, 

organização, etc.). O adulto, também, costuma sofrer de desatenção, inquietude, 

impulsividade e presença de compulsões. 

Em relação à criança e adolescente a primeira consulta para avaliação e 

diagnóstico de TDAH deve ser feita só com a mãe ou com os pais. A segunda deve 

ser feita com o paciente, e a terceira, com todos reunidos. 

 
Figura 260 – Tratamento de TDAH pode ser realizado 
em qualquer fase da vida 

 
Fonte: ALTOASTRAL 

 

Os especialistas que tratam o TDAH só fazem o diagnóstico do transtorno após 

a obtenção de todos os dados necessários ao mesmo. É preciso haver evidências 

claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou 

profissional ou de que reduzem a sua qualidade. E os sintomas não devem ser mais 

explicados dentro de outro transtorno mental, como transtorno bipolar, transtorno de 

personalidade, entre outros. 

 

17.6 TRATAMENTO TDAH 

 

O tratamento precoce do TDAH é o “ponto-chave” para que a vida daqueles 

que têm o transtorno seja mais saudável, produtiva e com mais qualidade. Por isso é 

imprescindível que os sintomas sejam logo identificados e tratados corretamente. 

O tratamento de crianças e adolescentes com TDAH é multidisciplinar, ou seja, 

se baseia na intervenção com profissionais de várias áreas, como os da área médica, 
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de saúde mental, neuropsicológica e pedagógica. Avaliações com psicólogo, 

fonoaudiólogo, psicomotricista, otorrinolaringologista, oftalmologista, e outros, podem 

ser necessárias, conforme a demanda de cada caso. 

Os psicoestimulantes são o padrão-ouro no tratamento do TDAH até os dias 

atuais. Eles apresentam um alto poder de eficácia e melhoram o funcionamento das 

áreas cerebrais responsáveis pelos sintomas do transtorno. 

Portadores do TDAH e familiares devem frequentar Grupos de Apoio 

Psicoeducativos sobre o TDAH, nos quais o profissional de saúde fala tudo sobre o 

transtorno com informações claras e objetivas, para que eles aprendam a lidar com 

os sintomas e também possam trocar vivências e experiências com outros portadores 

e familiares. A orientação aos pais é fundamental, pois os instrui sobre a doença, 

facilita o convívio em família, os ensinam a lidar com a criança e como prevenir futuras 

recaídas. 

Em relação às intervenções psicoterápicas, a mais estudada e com maior 

evidência científica de eficácia para os sintomas cardinais do TDAH é a Terapia 

Cognitivo Comportamental (TCC). Crianças com TDAH muito desadaptativas 

demandam técnicas comportamentais que podem ajudar muito. Nem toda a criança 

com TDAH necessita fazer psicoterapia, o quadro sempre exige orientação familiar. 

Nos casos mais complexos, com prejuízo funcional em várias áreas, presença 

de comorbidades e pais de opiniões discordantes, devemos iniciar o tratamento pela 

psicoeducação familiar e suporte educacional. 

Nas famílias em que o TDAH for frequente, deve-se ter muito cuidado com as 

variáveis ambientais que possam servir de gatilho para aqueles que tiverem 

predisposição ao transtorno. 

 

 Medicamentos 

 

O tratamento de primeira linha do TDAH é psicofarmacológico e feito com 

drogas psicoestimulantes aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que são o Metilfenidato (MPH) e o Dimesilato de Lisdexanfetamina, ambos 

com alto poder de eficácia (78%) no tratamento de crianças acima dos seis anos, 

adolescentes e adultos com TDAH.  

Apesar do nome, essas drogas na verdade têm um efeito “calmante” em 

pessoas com TDAH, e os resultados positivos do tratamento não tardam a serem 
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percebidos pelo paciente, escola e pelos que convivem com eles. Na prática, os 

efeitos dos medicamentos adversos são raros, o mais comum é falta de apetite. 

 

 Principais efeitos colaterais: 

 Perda de peso; 

 Sintomas gastrointestinais (náusea, dor abdominal); 

 Insônia;  

 Tonturas; 

 Irritabilidade, labilidade afetiva; 

 Tiques. 

 

É importante relatar qualquer um desses efeitos ao médico, que saberá 

aconselhar a melhor forma de dribrá-los. 

 

 Medicamentos para TDAH 

 

Os medicamentos mais usados para o tratamento de TDAH são: 

 Concerta; 

 Efexor XR; 

 Ritalina. 

 

17.7 COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS 

 

O TDAH não tratado ou mesmo não diagnosticado pode trazer diversas 

consequência no dia a dia da criança, adolescente ou adulto. Pessoas não 

diagnosticadas não receberão tratamento e certamente continuarão sendo rotuladas 

de preguiçosas e malcriadas, quando na verdade o que elas apresentam é um 

comportamento biologicamente determinado, com um amadurecimento em regiões do 

cérebro que é diferente daquele apresentado por indivíduos sem o transtorno. 

Estudos mostram que pessoas não tratadas precocemente terão mais 

“prejuízos” ao longo dos anos e maior comprometimento da qualidade de vida em 

todos os setores. 
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17.7.1 – TDAH – Crianças e Adolescentes 

 

O TDAH em crianças e adolescentes, em relação a seus pares e ou controles, 

se associa a: 

 Maiores taxas de sentimento precoce de fracasso; 

 Menores índices de desempenho escolar e menos sucesso acadêmico; 

 Maiores chances de sentimentos de autoestima, autoconfiança e autoimagem 

baixos; 

 Maiores taxas de rejeição social e bullying; 

 Chances significativamente maiores para desenvolverem Transtorno de Conduta 

na adolescência. 

 

Figura 261 – 10 sinais de TDAH em adultos e em crianças. 

 
Fonte: MUNDOEDUCACAO.BOL.UOL 
 

 

17.7.2 – TDAH – Adultos 

 

O TDAH em adultos se associa a: 

 Pior desempenho, insucesso no campo profissional; 

 Maiores taxas de desemprego; 

 Altos níveis de conflito interpessoal; 

 Maiores índices de problemas e de assédio moral no trabalho; 

 Chance significativamente maior para desenvolver Transtorno de Personalidade 

Antissocial; 

 Taxas maiores de Transtorno de Conduta, Transtornos por uso de substâncias e 

de problemas com a Lei, prisão, crimes, morte precoce; 
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 Maior probabilidade de sofrerem lesões, fraturas e hospitalizações além de 

acidentes com ou sem vítimas, violações de trânsito, multas; 

 Maior probabilidade de obesidade ou outras compulsões. 

 

Figura 262 – TDAH – Adultos 

 
Fonte: NEUROPSICOLOGIA.ME 
 

 

17.8 PREVENÇÃO 

 

A Neurociência ainda não sabe dizer ao certo de que forma é possível prevenir 

a ocorrência de TDAH. O que se conhece hoje são formas que ajudam a reduzir o 

risco de seu filho desenvolver o distúrbio. São elas: 

 Durante a gravidez, evitar fazer uso de substâncias que possam prejudicar o 

desenvolvimento fetal. Não beber bebidas alcoólicas, evitar cigarros e outras 

drogas. Evitar, também, a exposição a toxinas ambientais; 

 Proteger o filho da exposição a poluentes e toxinas, incluindo a fumaça de cigarro, 

produtos químicos agrícolas ou industriais e chumbo. 

 

17.9 CONVIVENDO COM O TDAH 

 

Uma das primeiras técnicas ensinadas à família é a suspensão das 

repreensões e dos castigos. É importante que pessoas com TDAH sejam elogiadas, 

reconhecidas e valorizadas pelo que elas têm de bom, sempre que fizerem algo 

corretamente. Este reforço positivo aumenta a autoestima da criança e evita sérios 

problemas futuros. É muito prejudicial ficar repreendendo ou castigando a criança todo 

o tempo. 
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Intervenções no âmbito escolar são importantes e muitas vezes é preciso um 

acompanhamento psicopedagógico e reforço escolar. A intervenção escolar facilita o 

convívio dessas crianças com os colegas e tenta impedir que elas se desinteressem 

pela escola, o que é muito comum no TDAH. 

Muitas escolas não apenas ainda desconhecem o TDAH, como não têm a 

possibilidade de participar do tratamento dessas crianças, pelas mais variadas razões. 

É fundamental que a escola receba todo o suporte informativo pertinente ao TDAH, 

seus mecanismos e suas manifestações nas diferentes idades. 

É preciso que a escola saiba de sua importância como uma das principais 

fontes encaminhadoras de alunos para avaliação médica. Cada vez mais, é maior o 

número de crianças e adolescentes que chegam aos consultórios médicos por 

indicação da escola. 

 

17.9.1 Lidando com a criança com TDAH  

 

Saber lidar com os sintomas é uma das partes mais difíceis do processo de 

tratamento do TDAH. Algumas medidas, no entanto, podem facilitar a convivência, 

tanto por parte da criança quanto por parte da família. São elas: 

 

TDAH e Família 

 Estabeleça limites e regras; 

 Seja paciente, demonstre afeição e amor; 

 Faça elogios a seu filho, incentive-o e cumprimente-o sempre que ele conseguir 

cumprir uma atividade. Quando precisar repreendê-lo, faça, porém, tome cuidado 

com o excesso de críticas, pois isso pode prejudica a autoestima da criança; 

 Procure passar mais tempo na companhia de seu filho; 

 Ensine seu filho a adquirir formas de organização adequadas, como calendário de 

atividades diárias; 

 Seja claro e objetivo. Evite usar palavras de difícil entendimento ao se comunicar 

com seu filho, procure usar palavras mais fáceis e frases curtas; 

 Ao falar com seu filho, fique à sua frente, olho no olho e fale com calma até ter 

certeza de que ele o compreendeu; 

 Jamais exponha a criança ou crie constrangimentos a ela; 
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 Tente usar criatividade e usar técnicas de motivação e recompensa com ele; 

 Seja um “expert” em TDAH, assim você certamente otimizará o tratamento do seu 

filho. 

 
Figura 263 – TDAH já atinge cerca de 2 milhões de pessoas  
no Brasil   

 
Fonte: TRIBUNADEITUVERAVA 

 

TDAH na Escola 

 

O ambiente em sala de aula pode ser desafiador para crianças que possuem o 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Elas têm dificuldades 

para ficarem paradas, escutar silenciosamente e concentrar-se, o que torna o 

aprendizado mais difícil, pois estas são posturas exigidas em período integral dentro 

das escolas. 

Os pequenos acabam ficando frustrados, pois querem se comportar e aprender 

da mesma forma que os colegas de classe. Entretanto, seus déficits neurológicos o 

impedem de aprender de maneiras tradicionais. 

 
Figura 264 – Transtorno de TDAH nas escolas brasileiras.  

 
Fonte: PSICOLOGIAPARACURIOSOS 
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Viver com uma pessoa com TDAH é como caminhar num campo minado, você 

nunca sabe o que deve esperar. Muitas vezes, uma simples palavra, pode 

desencadear uma explosão emocional. Mas se olharmos pelo lado da pessoa com 

este déficit, veremos que também não é uma situação fácil. Eles sofrem muito com 

isso, e a vida se torna muito mais difícil para eles do que para a maioria das pessoas. 

Tudo dentro deles é intenso e ampliado, suas mentes estão em constante atividade. 

A melhor maneira de conviver com pessoas que tem TDAH é desenvolver uma 

nova visão a respeito do problema. É preciso entrar neste universo e entender o que 

elas sentem, desenvolver mais paciência com as dificuldades, ser mais tolerante, 

compassivo e amoroso, ter empatia. Desta forma as chances de desenvolver um 

relacionamento mais agradável, pacífico e feliz serão muito maiores. 

A tarefa de conviver e dividir o mesmo espaço com pessoas que tem TDAH é 

desafiadora. Mas como toda doença, quando tratada de forma correta pode ser uma 

excelente ferramenta de aprendizado e desenvolvimento positivo para toda família. 

 
Figura 265 – Não à medicalização de crianças! 

 
Fonte: TDAHCRIANCASQUEDESAFIAM.BLOGSPOT 

 

 

18 STRESS 

 

O Stress de acordo com o dicionário Aurélio é "o conjunto de reações do 

organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, e outras capazes de 

perturbar a homeostase" (equilíbrio). Portanto, o stress diz respeito ao esforço de 

adaptação do organismo, nos níveis físico, psicológico e emocional para enfrentar 

situações que considere ameaçadoras a vida e ao equilíbrio interno. 
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Figura 266 – Stress - Being with Stressful Moments 
Rather Than Avoiding Them. 

 
Fonte: MINDFUL.ORG 
 

 

Assim sendo, podemos afirmar que o stress é uma resposta fisiológica e 

comportamental normal a algo que está para acontecer ou que aconteceu que nos faz 

sentir ameaçados ou que, de alguma maneira, perturba o nosso equilíbrio. 

Quando nos sentimos em perigo real ou imaginário, as defesas do organismo 

reagem rapidamente, respondendo a esta situação através do processo automático 

conhecido como reação de “luta ou fuga” ou de “congelamento”.  

O stress, por consequente, é um mecanismo que mobiliza todas as reservas 

do organismo humano, para proporcionar as energias extras de que necessitamos 

para enfrentar as dificuldades a que estamos sujeitos. 

Portanto, o stress pode ser compreendido como um conjunto de reações 

orgânicas e psíquicas de adaptação que nosso organismo emite quando é exposto a 

qualquer estímulo que o excite, irrite, amedronte ou o faça sentir muito feliz. 

O stress não é uma doença, é apenas a preparação do organismo para lidar 

com as situações que se apresentam, sendo, então uma resposta do mesmo a um 

determinado estímulo, a qual varia de pessoa para pessoa. 

O Stress é um sintoma dito por muito “como a doença do século”. Ela pode ser 

considerada como porta de entrada para outras doenças, por esse motivo é primordial 

trazer conhecimento básico, pois assim permite que a pessoa reconheça os sintomas 

e busque ajuda. A Organização Mundial de Saúde afirma que o “stress” é uma 

"epidemia global". 
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18.1 NÍVEIS 
 

Podemos entender que o stress fisiológico é uma adaptação normal. Faz parte 

das reações biológicas de defesa do nosso organismo, sendo necessário para termos, 

atenção, motivação, adaptação a situações novas, sentimentos ativos. 

 
Figura 267 – O stress pode ser seu aliado  

 
Fonte: VEJA.ABRIL 

 

O nível de stress varia de pessoa para pessoa, ou seja, o que é bastante 

estressante para uma pessoa, pode não ser para outra e o que parece resultar como 

atenuante do stress numa pessoa pode não ser eficaz para a outra. (Cada caso é uma 

caso). 

O stress pode causar danos generalizados, por esse motivo, é importante 

conhecermos as suas diferentes fases e o nosso próprio limite. Algumas pessoas são 

capazes de desmoronar perante um obstáculos ou frustração, enquanto outras 

parecem prosperar sobre a emoção e o desafio de um estilo de vida de alto stress.  

A capacidade de cada pessoa para tolerar certas adversidade depende de 

muitos fatores, incluindo a qualidade dos seus relacionamentos, a sua visão geral 

sobre a vida, a sua inteligência emocional e a própria genética.  

É importante aprender a reconhecer quando nível de stress está fora do seu 

controle e é entendido por si como ultrapassando os seus recursos disponíveis, físicos 

e psicológicos. Saber reconhecer e efetuar uma boa gestão do stress é uma forma de 

minimizar o problema. 

Podemos identificar duas fases do stress. A fase de stress positivo (eustress) 

e a do stress negativo (distress). O stress nem sempre é um fator negativo na nossa 

vida. Em pequenas dosagem, pode nos ajudar a trabalhar sob pressão e nos motivar 
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a fazer o nosso melhor. Porém, se atinge níveis muitos elevados, nosso corpo e nossa 

mente pagam o seu preço. 

 

18.2 PECULIARIDADE DO STRESS 

 

18.2.1 Stress Positivo (eustresse) 

 

O stress positivo nos ajuda a mantermos centrado no objetivo que pretendemos 

alcançar, de forma enérgica e alerta. Por exemplo, durante uma apresentação 

estimula a concentração da pessoa ou pode levá-lo a estudar mais para um exame 

quando já está cansado e preferia estar a realizar outra atividade. Neste nível 

emocional de stress, ele nos motiva e estimula para sabermos lidar com situações 

diversas.    

Em situação de emergência, pode salvar-lhe a vida, dando-lhe a força extra 

necessária para se defender, mobilizando-o a agir. Na verdade, o stress nesta fase, 

nos protege em muitos casos, preparando nosso corpo para reagir rapidamente a 

situações adversas. Esta resposta automática de “luta ou fuga” ajudou a garantir a 

sobrevivência do “Homem” quando o ambiente exigiu reações físicas rápidas em 

resposta às ameaças, como as dos animais predadores. 

Confrontando com o perigo, o corpo entra em ação, inundando-o com 

hormônios do stress, que elevam os batimentos cardíacos, aumentam a pressão 

sanguínea, aumentam a energia e preparam-nos para lidar com o problema. 

Sabe-se que o stress não surge apenas em consequências de acontecimentos 

desagradáveis. Acontecimentos positivos, também, contribui para seu surgimento. 

Como por exemplo: quando acontece uma mudança significativa em nossa vida, do 

tipo: casar, gravidez, compra uma casa, mudança de cidade, nova atividade 

profissional, etc. Todos esses motivos são eventos positivos, porém podem deixar a 

pessoa tensa e provocar stress e ansiedade.          

 

18.2.2 Stress Negativo (distresse) 

 

Neste nível de stress, ele acovarda, fazendo com que a pessoa se intimide e 

fuja de situação conflitantes.    
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Em termos de reações fisiológicas, tanto no stress positivo como no stress 

negativo, elas são similares. Exemplo de alguns sintomas: As extremidades das mãos 

e pés tendem a ficar suados e frios, a aceleração cardíaca e a pressão arterial tendem 

a subir, o nível de tensão muscular tende a aumentar, etc.  

Para podermos considerar o stress anormal, devemos verificar se o nível de 

resposta a situações estressantes está se repetindo e prolongado pois isto torna o 

stress crônico e anormal (patológico).   

 

18.3 FASES – ESTÁGIOS 

 

O Stress causa uma série de alterações no nosso organismo, como já vimos. 

Essas modificações são tanto fisiológicas, quanto psicológicas. Para melhor 

compreensão detalharemos abaixo: 

 
Figura 268 – Estresse: causas e efeitos. 

 
Fonte: SBCOACHING 

 

18.3.1 Fase / Estágio de Alerta 

 

Esta é a fase boa do stress, é a primeira fase, pois ela acontece quando se tem 

contato com o gente estressor. É nesta fase que o nosso corpo sofre alterações, que 

são uma série de mudanças que têm como finalidade preparar o nosso corpo para a 

fuga ou para a luta.  

É nesta fase que produzimos adrenalina e ficamos cheios de energia e de vigor, 

prontos para, se necessário, varar a noite ou despender grande quantidade de energia 

se tivermos que lidar com uma emergência. 
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Durante esta fase, podemos também sentir tensão ou dor muscular, taquicardia 

(coração disparado), suor nas mãos, azia, problemas de pele, irritabilidade sem causa 

aparente, nervosismo, sensibilidade excessiva, ansiedade e inquietação. Caso o que 

nos causa stress desapareça, saímos do processo de stress sem sequelas.  

 

18.3.2 Fase / Estágio de Resistência 

 

A fase de resistência do stress se dá quando nosso organismo tenta se 

reequilibrar e voltar ao estado original. Porém, se o estressor continua ou se algo mais 

acontece para nos desafiar há uma utilização muito grande de energia. Nesta fase fica 

visível alguns sintomas como cansaço, dificuldade com a memória, tontura, 

formigamento nas extremidades. Se o esforço da pessoa for suficiente para lidar com 

a situação, o stress é eliminado finalizando assim o seu processo.  

 

18.3.3 Fase / Estágio de Quase Exaustão 

 

Nesta fase o problema maior começa a ocorrer quando não conseguimos 

resistir ou nos adaptar e nosso organismo começa a sofrer um colapso gradual. 

Portanto, entramos na fase de quase exaustão, onde podem surgir os problemas 

mencionados a abaixo:  

 Dificuldade de concentração; 

 Perda de memória imediata; 

 Apatia ou indiferença emocional; 

 Impotência sexual ou perda da vontade de fazer sexo; 

 Herpes; 

 Infecções ginecológicas; 

 Aumento de prolactina; 

 Tumores; 

 Problemas de pele 

 Queda de cabelo; 

 Gastrite ou úlcera; 

 Perda ou ganho de peso; 

 Desânimo, apatia ou questionamento frente a vida; 



295 
 

 Ansiedade; 

 Crises de pânico; 

 Alteração dos níveis de colesterol e triglicérides; 

 Distúrbios de menstruação; 

 Queda na qualidade de vida. 

 

18.3.4 Fase / Estágio de Exaustão 

 

Nesta fase as defesas do organismo não conseguiram reequilibrá-lo ao estado 

normal após o stress. É geralmente nesta fase que as doenças começam a aparecer 

de maneira mais clara. Seria uma forma inteligente de o corpo avisar que não está 

conseguindo lidar com a carga estressante. Há exaustão física e mental, insônia, 

ansiedade, irritabilidade, angústia e hipersensibilidade emotiva, entre outros sintomas 

e doenças. 

 

18.4 TIPOS 

 

Existe três tipos de stress: stress agudo, stress agudo episódico e stress 

crônico. Além disso três existe, podemos citar o Transtorno do Stress Pós-traumático. 

 
Figura 269 – 10 sintomas físicos do Estresse 

 
Fonte: SANTOSBANCARIOS 

 

18.4.1 Stress Agudo 

 

Esse tipo de stress é uma reação do corpo a um momento ou fato estressante. 

Os sintomas da reação aguda ao stress passam em grande parte pelos sintomas 

ansiosos como: 
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 Ativação psíquica; 

 Instabilidade de humor; 

 Apreensão; 

 Insegurança. 

 

18.4.2 Stress Agudo Episódico 

 

Neste tipo de stress é quando esses estímulos que causam as reações agudas 

ao stress se repetem com frequência, ou seja os sintomas do stress agudo de forma 

prolongada acarretando os seguintes sinais: 

 Dores de cabeça tensionais persistentes; 

 Enxaquecas; 

 Hipertensão; 

 Dor no peito; 

 Doenças cardíacas. 

 

18.4.3 Stress Crônico 

 

Esse tipo de stress é quando a pessoa está sempre estressada, como se isso 

fizesse parte da sua rotina. Neste caso, as reações do corpo e os sintomas ao stress 

não vão embora, afetando diversas áreas da vida. O stress crônico é um fator de risco 

para ansiedade e depressão. Esse tipo de stress é muito prejudicial ao organismo, 

porque interfere nas ações de alguns hormônios do corpo gerando problemas sérios 

para todo o organismo. 

 

18.4.4 Transtorno do Stress Pós-Traumático 

 

Quando o episódio que desencadeou o stress agudo representou ameaça à 

vida ou à vida de terceiros, é possível que a pessoa desenvolva o Transtorno do Stress 

Pós-Traumático (TSPT). Ele pode ser definido como um distúrbio da ansiedade 

caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais. 

Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos 

violentos ou de situações traumáticas. Quando ele se recorda do fato, revive o 
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episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação 

de dor e sofrimento vivido na primeira vez. Essa recordação, conhecida como 

revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e mentais. 

 

18.5 CAUSAS 
 

Uma pessoa pode sentir stress em alguns momentos importantes de sua vida, 

motivada, possivelmente, por ansiedade, apreensão, preocupação e depressão, como 

por exemplo: 

 Começar em um emprego novo ou escola nova; 

 Ir para a faculdade; 

 Mudar-se de casa; 

 Casar-se; 

 Ter um filho; 

 Terminar um relacionamento; 

 Perfeccionismo; 

 Uma doença grave com parentes próximo ou a própria pessoa, com amigos, etc. 

 
Figura 270 – Stress eclesiástico. 

 
Fonte: OBREIROLUCAS.NO.COMUNIDADES.NET 

 

Além dessas causas acima mencionadas, também pode, o stress ser 

ocasionado em virtude de certos medicamentos, entre eles estão: 

 Alguns medicamentos inalados usados para tratar asma; 

 Medicamentos para tireoide; 

 Algumas pílulas dietéticas; 

 Alguns remédios para resfriado; 
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 Produtos com cafeína, cocaína, álcool e tabaco também podem provocar ou piorar 

os sintomas de stress e ansiedade. 

 

Como vimos existe muitas coisas que disparam o gatilho do stress, podemos 

classificar para melhor compreensão como: de causas externas; internas, agudas ou 

crônicas.  

 

 Causas Externas: incluem condições físicas adversas (como dor, frio ou calor 

excessivos) e situações psicologicamente estressantes (más condições de 

trabalho, problemas de relacionamentos, insegurança, etc.).  

 Causas Internas: nestas estão, também, as condições físicas (doenças em geral) 

e psicológicas. 

 Causa Aguda: está é uma reação a uma ameaça imediata, que pode ser qualquer 

situação que é experimentada como um perigo. Algumas pessoas, por exemplo, 

tem verdadeiro pavor de viajar de avião, e quando o fazem, apresentam um stress 

passageiro.  

 

Na maioria dessas circunstâncias de stress agudo, uma vez eliminado o fator 

estressante, a resposta do organismo se inativa e os níveis dos hormônios voltar 

ao normal. Entretanto, a vida moderna frequentemente nos expõe a situações 

cronicamente estressantes, e a resposta do organismo ao stress não é suprimida. 

  

 Causa Crônica: está perturba quase todos os sistemas do nosso organismo. 

Dentre os fatores estressantes crônicos, estão a pressão no trabalho, problemas 

de relacionamento, solidão, problemas financeiros e a insegurança, o trânsito, a 

instabilidade no emprego, a violência, entre outras coisas, fazem com que 

recebamos doses diárias de stress. 

 

O stress crônico pode aumentar a pressão arterial, suprimir o sistema imunológico, 

aumentar o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, contribuir para 

a infertilidade e acelerar o processo de envelhecimento. O stress crônico pode até 

reprogramar o cérebro, deixando-o mais vulnerável à ansiedade e depressão.   
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Quando as situações e sensações que estão causando o stress ocorrem com 

frequência, a pessoa pode ter além do distúrbio de ansiedade e depressão, outros 

problemas como por exemplo: Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC); Síndrome 

do Pânico; Transtorno por Estresse Pós-Traumático (TEPT). 

Quando o stress começa a interferir com a nossa capacidade de viver uma vida 

normal por um período prolongado, torna-se perigoso. Quanto mais tempo o stress 

durar, pior será tanto para a mente como para o corpo. Mas o stress em si não é algo 

ruim, na verdade ele é uma importante resposta do organismo para a manutenção da 

vida. Temos que aprender, portanto, a lidar com ele, não permitindo que o stress traga 

consequências danosas para a nossa saúde. Identificar as causas do stress é uma 

importante forma de se preparar para melhor combate-lo. 

 
18.6 SINTOMAS 
 

Os sintomas do stress são a forma que nosso organismo encontra para nos 

informar das alterações a que está sendo submetido. 

 
Figura 271 – Sintomas de estresse que merecem cuidado. 

 
Fonte: VITTUDE.COM 
 

 

O stress é um sintoma que muda nosso estado de forma indizível. Ele pode ser 

caracterizado por sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, 

frustração, indignação, nervosismo, e ser motivado por diversas razões distintas, 

podendo também ser de causa desconhecida. 

Podemos dizer que o stress é um sentimento normal que pode ajuda no dia a 

dia da pessoa melhorando seu desempenho nos estudos, no trabalho, enfim na vida 
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cotidiana, porém se o stress for muito grande e continuo o corpo começa a dar sinal 

de perigo através de algumas reações, como por exemplo:  

 Um ritmo cardíaco acelerado; 

 Respiração acelerada; 

 Sudorese; 

 Tremores. 

 

Além de mexer com a sua cabeça, o stress também se manifesta no corpo, a 

curto, médio e longo prazo e para melhor entendimentos podemos classificar os 

sintomas da seguinte maneira: físicos agudo, físico agudo episódico e físico crônico. 

 

 Os Sintomas Físicos do Stress Agudo são: 

 Dor de cabeça tensional; 

 Dor nas costas; 

 Dor na mandíbula; 

 Dores musculares em geral; 

 Diarreia; 

 Fezes soltas; 

 Flatulência (acumulação de gases no estômago e intestino); 

 Azia; 

 Palpitações cardíacas; 

 Aumento de pressão; 

 Mãos suando. 

 

 Os Sintomas Físico do Stress Agudo Episódico são: 

 Dores de cabeça tensionais persistentes; 

 Enxaquecas; 

 Hipertensão; 

 Dor no peito; 

 Doenças cardíacas. 

 

 Os Sintomas Físico e Psicológico do Stress Crônico são: 

 Fadiga; 
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 Cansaço demasiado; 

 Mal estar; 

 Esgotamento; 

 Aumento da vigilância; 

 Desânimo; 

 Sensação de fracasso; 

 Dificuldade de sentir prazer; 

 Alteração do sono (Dificuldade para dormir); 

 Alergias de pele; 

 Gastrite e Úlceras; 

 Imunidade baixa; 

 Mudanças de apetite; 

 Acne incomum; 

 Refluxo; 

 Necessidade frequente de urinar; 

 Boca seca; 

 Queda de cabelo em excesso. 

 

É aconselhável procurar um médico se esses ou outros sintomas surgirem e 

estiverem causando preocupação. Principalmente porque esses sintomas não são 

exclusivos de stress, mas também, de problemas de saúde mais graves. 

 

18.7 FATORES DE RISCO 
 

 
Figura 272 – Cuidado, o estresse pode afetar a sua voz  

 
Fonte: VALERIALEAL.COM 
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Ao identificar os fatores de risco do stress, conseguiremos dominar seus 

indutores (causas). Existem diferentes tipos de fatores, a saber: 

 Fatores Emocionais (causas internas): dentro desse fatores estão incluindo 

nossos medos e ansiedades, bem como certos traços de personalidade 

(perfeccionismo, pessimismo, desconfiança ou uma sensação de impotência ou 

falta de controle sobre a própria vida). Todos esses fatores podem distorcer o 

nosso pensamento ou a nossa percepção dos outros. 

 Fatores Familiares: neste podem incluir mudanças no nosso relacionamento, 

problemas financeiros, lidar com uma criança de temperamento difícil ou um 

adolescente rebelde, experimentar a síndrome do ninho vazio (quando os filhos se 

autonomizam e deixam a casa dos pais). 

 Fatores Sociais: neste surgem nas nossas interações pessoais, festas e falar em 

público. 

 Fatores de Tomadas de Decisões: neste surgem quanto temos que tomar 

decisões importantes, como por exemplo: escolher uma carreira, decidi ter um 

filho, uma separação, etc. 

 Fatores Físicos: são situações que sobrecarregam o nosso organismo e não 

acautelam as nossas necessidade básicas, de alimentação ou sono. Temos como 

exemplo várias fontes: privar-se de alimentos saudáveis, longas horas sem dormir; 

ficar em pé por período prolongado, stress no trabalho, prática de exercício físico 

em demasia, síndrome pré-menstrual, como também, gravidez. 

 Fatores de Doenças: neste em virtude de problemas de saúde a longo ou curto 

prazo. 

 Fatores Químicos: são aqueles que se prendem com o uso de algum tipo de 

droga, como por exemplo: álcool, nicotina, cafeína ou tranquilizantes. 

 Fatores Fóbicos: neste podemos exemplificar o medo de andar de avião, de estar 

em espaços apertados, dentro de elevador, medo de agulhas, de baratas e outros 

animais, entre tantos outros. 

 Fatores Relacionados com a Dor: neste fatores estão incluídos a dor aguda ou 

dor crônica e as situações estressantes. 

 Fatores Ambientais: neste estão incluídos os ruídos, o trânsito, a poluição, a falta 

de espaço, a temperatura (muito calor ou frio). 
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18.8 DIAGNÓSTICO 
 

 

Quando o stress interfere na vida da pessoa, tornando difícil passar dias 

tranquilos por um longo período, ele pode ser mais perigoso tanto para o corpo quanto 

para mente. Neste momento, o recomendável é buscar ajuda medica. 

 
Figura 273 – O lado físico do estresse. 

 
Fonte: ESSENTIA 
 

 

O diagnóstico de uma pessoa que está sofrendo com o stress pode ser feito 

por um profissional da saúde, como um médico ou psicólogo, através da observação 

e investigação do estado emocional do paciente. 

É preciso tornar claro que um diagnóstico de stress só pode ser realizado de 

modo acurado por um profissional especializado. 

 
18.9 TRATAMENTO 

 

Não é possível encontrar um tratamento “milagroso” para o stress. Cada caso 

é um caso, ou seja, cada pessoa possui mecanismos próprios para lidar e combater 

o stress, por esse motivo, não existe uma receita única ou padrão que sirva para todos. 

O combate ao stress é de fundamental importância, pois quando ele está 

excessivo apodera-se do nosso quotidiano nos impossibilitando até de pequenas 

atitudes. A gestão do stress deve ser encarada seriamente como uma forma de 

simultaneamente melhorarmos a nossa condições de saúde física, como mental e 

dessa forma melhorar a nossa qualidade de vida. 
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Figura 274 – Saiba quais as causas de estresse mais comuns 

 
Fonte: TUASAUDE 

 

Quando o stress está alto e atrapalhando o dia a dia da pessoa, é importante 

consultar profissionais da saúde para que esse problema seja atenuado. Só um 

médico ou psicólogo pode dizer se o tratamento para o stress deve ser feito com 

medicamentos ou se há alternativas naturais. 

 

18.9.1 Alguns Tipos de Tratamento 

 

 Comer chocolate amargo, peixes e outros alimentos com triptofano: o triptofano é um 

aminoácido que ajuda a reduzir marcadores bioquímicos do stress, em particular 

o hormônio cortisol, que apresenta muitos efeitos adversos no corpo humano. 

Alguns alimentos com fontes de triptofano são: peixes, peru, ovo, nozes, 

castanhas, leguminosas (feijão, lentilha, soja), semente de abóbora, levedo de 

cerveja, linhaça, aveia, arroz integral, chocolate amargo e queijo tofu. 

 Massagem: para aliviar o stress, outra alternativa é relaxar com uma massagem 

terapêutica. Uma boa massagem ajuda a livrar os músculos das tensões, ameniza 

alguns desequilíbrio como a má postura, dor e fadiga. É importante que a pessoa 

tenha conhecimento que não deve fazer massagem estando com febre, 

inflamação, em período pós-operatório e sofrendo com outras doenças graves.   

 Meditação: a meditação ajuda na inteligência, foco e no manejo de emoções 

positivas e negativas. Medita poderia ser descrito como a capacidade de “silenciar” 

por alguns momento a nossa mente de todas as preocupações e pensamentos 

vindos do mundo externos e nos conectar com nosso próprio silêncio e espaço 
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interior. Por isso a meditação ajuda a melhorar o stress, uma vez que propiciar o 

estado de “mente vazia” que é altamente benéfico para o organismo, porque o 

libera de tensões desnecessárias, possibilitando “espaço” para que a sabedoria do 

corpo possa trabalhar sem que o agente causador do stress interfira. Porém é 

importante ao meditar não colocar nenhum expectativa ou utilidade específica, pois 

quanto menos se espera da meditação, mais ela pode oferecer. 

 Relaxamento: através da prática do relaxamento, temos condições de conhecer o 

nosso próprio corpo, pois aprendemos a ouvir, respeitar e refletir com calma. A 

pessoa torna-se mais atento, aumenta a sua capacidade de intuição e de decisão 

e percebe melhor aquilo que o rodeia. Também, diminui os quadros de insônia ou 

de problemas ligados ao sono, permitindo que a pessoa descanse de forma 

adequada. 

 

Além do bem-estar físico que estas técnicas proporcionam de imediato, os 

benefícios psicológicos e emocionais são ainda maiores e perduram no tempo se 

a prática for corrente. Portanto, praticar o relaxamento, diminui em muito os níveis 

de stress, de ansiedade e de sensação de cansaço, traz clareza mental, equilíbrio 

emocional, bom humor e aumento da autoestima. Portanto, o relaxamento tem 

como maior benefício o aumento na qualidade de vida.  

 Cultive bons relacionamentos: passar momentos com quem você ama e se sente 

bem pode ser um bom remédio contra o stress. 

 Adote o hábito de caminhar: uma boa caminhada não exige, necessariamente, 

habilidade, além de melhorar o condicionamento físico, traz muitos benefícios para 

a saúde do corpo e da mente. 

 Praticar atividades físicas: os exercícios têm diversas características que se 

relacionam com o relaxamento de quem os pratica. As atividades físicas libera 

hormônios que otimizam o funcionamento do corpo. A adrenalina age na redução 

do stress, o cortisol atua como anti-inflamatório, o glucagon aumenta a quantidade 

de glicose no fígado, o GH (hormônio do crescimento) transmite bem-estar e a 

endorfina produz a sensação de prazer e melhora a qualidade do sono. Além disso, 

a prática de uma atividade física ajuda a mudar um pouco o foco, saindo daquele 

problema que ficou incomodando o dia todo e estava causando stress. 
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 Descansar - Uma boa noite de sono relaxa o corpo e a mente: o sono tem um papel 

revigorante, pois dormir mau traz muitos malefícios ao organismo. Precisamos 

desacelerar para que o organismo entenda que é hora de dormir e recuperar as 

energias. O stress prolongado, antes de tudo, funciona como uma agressão ao 

nosso organismo, e dormir bem é uma das melhores formas do corpo se recuperar 

desse tipo de ataque. Quando você está descansado, tem uma maior clareza de 

pensamento e uma habilidade maior para reagir aos estímulos agressores. 

Pessoas que ficam longos períodos com privação de sono tendem estar mais 

desatentas e com os reflexos lentos. 

 Tenha uma alimentação equilibrada: a alimentação saudável com pratos 

equilibrados ajuda o organismo de muitas formas. É essencial para o bem-estar do 

organismo, consume de forma adequada gorduras, carboidratos, proteínas, 

vitaminas e minerais. Se o nosso organismo recebe diariamente esses nutrientes, 

por meio da alimentação, naturalmente ele irá funcionar melhor, aumentando a 

energia e vitalidade que precisamos para enfrentar os problemas do cotidiano.  

 Mudar a postura: ter uma postura melhor é benéfico também para a mente. A forma 

com que usamos o nosso corpo tem um reflexo direto no nosso estado interno e 

na nossa capacidade de lidar com situações adversas ou problemas. 

 Sorriso - Procure rir mais: o riso reduz os níveis de hormônios e substâncias ligados 

ao stress. Rir libera endorfinas, que são hormônios que promovem a sensação de 

bem-estar, também ativa a sua resposta ao stress, aumentando a sua frequência 

cardíaca e pressão arterial e criando uma sensação de relaxamento. Por fim, ele 

também estimula a circulação e ajuda a relaxar os músculos, o que reduz os 

sintomas físicos do stress. 

 

Além do mais, a risada tem o dom de mudar a perspectiva de quem está rindo 

sobre as situações. Como grande parte do stress é devido a pensamentos, 

julgamentos e pressões internas por resultados que vamos criando no decorrer do 

dia, rir pode ser uma boa alternativa para conseguir ver a situação sobre um ponto 

de vista diferente. 

 Fazer sexo: sexo vai além do prazer, os mecanismos hormonais da prática sexual 

beneficiam o corpo a lidar com o stress. O contato íntimo produz alterações 

químicas cerebrais, melhorando o humor devido à liberação de testosterona, 
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estrogênio, prolactina, hormônio luteinizante e prostaglandina na corrente 

sanguínea. 

 Respirar direito: a respiração está diretamente relacionada com nossas emoções e 

tem a capacidade de regulá-las de duas formas: primeiro por um mecanismo 

fisiológico, já que o estado de ansiedade nos faz inalar o ar com mais rapidez e de 

forma mais rasa, e mudar isso conscientemente ajuda a acalmar, pois o corpo volta 

ao equilíbrio. Outro ponto está no fato da pessoa, ao tornar sua respiração 

consciente, traz sua atenção ao momento presente. Com isso o estado de stress 

e ansiedade tende a ser minimizado. 

 Auto incentivar-se: dentro da psicologia existe um termo chamado "Positive talk" 

(em livre tradução, algo como fala positiva). O conceito vem do fato de que todas 

as pessoas conversam consigo mesmas, mas enquanto algumas sabem fazer isso 

como uma forma de alento e carinho, outras não sabem se auto incentivar: a maior 

parte das pessoas cultiva pensamentos de injustiça, sofrimento e pesar, além de 

fazer julgamentos sobre si mesmo que certamente não faria para os outros. O 

problema é que ter esse tipo de pensamento gera um círculo vicioso, que faz com 

que a pessoa se vitimize mais e, com isso, fiquem mais propensas a situações de 

stress prolongado. 

 Deixar o celular de lado: hoje em dia o celular parece parte de nós, mas saiba que 

ele ajuda (e muito!) a aumentar o stress das pessoas. Diversos fatores podem 

ajudar nisso. Muitas pessoas acabam continuando conectadas ao trabalho, por 

exemplo, por meio de seus celulares, não permitindo que elas tenham tempo de 

descanso. Outra questão é o imediatismo desses aparelhos: o uso excessivo do 

celular, das redes sociais e aplicativos pode colaborar com o stress, na medida em 

que se torna mais uma obrigação, porque aparece para a outra pessoa a que horas 

que você abriu o aplicativo ou conversou pela última vez. Claro que não há 

problemas em se usar o celular, desde que seu uso seja equilibrado. 

 

É fundamental que a pessoa tenha sonhos na vida, que conquiste objetivos, 

tanto a nível pessoal como profissional. Mas há que ter em conta que, para os 

alcançar, não tem de levar à sua frente tudo o que lhe impede o caminho, deve 

considerar que existe a possibilidade de alcançar os objetivos com ordem e tirar deles 

satisfação pessoal, que não envolve necessariamente a satisfação material. 
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Figura 275 – Organizar para relaxar 

 
Fonte: BOGORICIN 
 
 

É verdade que, quando estamos sofrendo um stress muito forte, é difícil 

pensar que não podemos evitar e, inclusive, que não podemos acabar com ele, mas, 

ao menos, podemos tentar ou manter um nível de stress baixo, pois, manter uma 

mentalidade positiva pode nos ajudar a evitar que o stress volte a controlar nossa vida.  

Todos devemos estar conscientes de que o clima de tensão que provoca o 

stress não vai refletir apenas na pessoa afetada, mas em todas aquelas que a rodeiam 

e partilham a sua vida. 

Conseguir resolver os problemas geradores de stress é um passo fundamental 

para alcançar o tão almejado equilíbrio físico e emocional e é sem dúvida um bom 

ponto de partida para assumir o controlo da sua vida. 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

 

► TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - 

Respondas as questões abaixo: 

 

1. O que é TDAH? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. O TDAH traz alguém prejuízo na vida da pessoa, quais os sintomas? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. TDAH, e o que isso significa, como acontece? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Qual a predominância do gênero humano (masculino ou feminino) no TDAH. Existe 

diferenças? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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5. Existe alguma alteração em ternos físicos com pessoas com TDAH? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

► STRESS - Respondas as questões abaixo: 

 

1. Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

Sentenças V 

(VERDADEIRO) 

F 

(FALSO) 

O Stress diz respeito ao esforço de adaptação do 

organismo, nos níveis físico, psicológico e 

emocional para enfrentar situações que considere 

ameaçadoras a vida e ao equilíbrio interno. 

  

O Stress Envelhece.   

Não existe tratamento para trata o stress, ele 

desaparece sozinho. 

  

O nível de stress é igual em todas as pessoas.   

O Stress é um mecanismo que mobiliza todas as 

reservas do organismo humano, para 

proporcionar as energias extras de que 

necessitamos para enfrentar as dificuldades a que 

estamos sujeitos. 
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2. Questionário. O corpo fala, aprenda a reconhecer a linguagem do seu corpo. É 

importante ressaltar que os sintomas do stress, também, podem significar a 

presença de outros problemas 

 
O teste completo só pode ser aplicado por psicólogos credenciados e deve ser 

aplicado por profissionais especializados no assunto, que estão capacitados para dar o 

diagnóstico preciso da doença. 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 276 – Questionário ajuda a identificar nível e sintomas de estresse 

 

Autora: Marilda Lippi (Psicóloga)  

Fonte: Centro Psicológico de Controle do Stress de Campinas 

 
 

 

Assinale sim ou não se você tem tido os sinais de estresse: 

 

 

Na última semana você sentiu: 

Nº Perguntas SIM NÃO 

1 Tensão muscular, como por exemplo aperto de mandíbula, 

dor na nuca, por exemplo; 

  

2 Hiperacidez estomacal (azia) sem causa aparente;   

3 Esquecimento de coisas corriqueiras, como esquecer o 

número de um telefone que usa com frequência, onde colocou 

a chave, por exemplo; 

  

4 Irritabilidade excessiva;   

5 Vontade de sumir de tudo;   

6 Sensação de incompetência, de que não vai conseguir lidar 

com o que está ocorrendo; 
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7 Pensar em um só assunto ou repetir o mesmo assunto;   

8 Ansiedade;   

9 Distúrbio do sono, ou dormir demais ou de menos;   

10 Cansaço ao levantar;   

11 Trabalhar com um nível de competência abaixo do seu 

normal; 

  

12 Sentir que nada mais vale a pena;   

Fonte: ESTRESSE 
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19 EPILEPSIA 

 

Figura 278 – O que é epilepsia e convulsão segundo a  
Germânica Heilkunde? 

 
Fonte: MARINABERNARDI 

 

A Epilepsia é uma síndrome neurológica, não transmissível, caracterizada por 

descargas elétricas anormais, desorganizadas e excessivas no cérebro. Ela é uma 

alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido 

causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. 

Na crise epiléptica os neurônios disparam um monte de descargas elétricas que 

resultam em perda de consciência súbita e movimentos involuntários. Durante alguns 

segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite esses sinais incorretos, que podem 

ficar restritos a esse local ou espalhar-se.  

Na maioria dos casos, a epilepsia é fruto de pequenas lesões recorrentes, que 

deixam cicatrizes. Essas alterações geram crises, que as vezes, podem ser 

imperceptíveis As cicatrizes têm várias origens, porém a consequência delas é 

semelhante.  

Pode acontecer de não ser possível, em certas situações, determinar a causa 

da crise epiléptica, pois aparentemente a massa cinzenta apresenta-se normal, só que 

as convulsões persistem. 

 

19.1 CAUSAS 

 

Existem múltiplos fatores que podem desencadear uma crise epilética, entre os 

mais comuns estão: 

 Predisposição genética; 
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 Traumas antes, durante ou depois do parto; 

 Infecção (meningite); 

 Neurocisticercose (ovos de solicitaria no cérebro); 

 Malformações congênitas no cérebro; 

 Lesão no cérebro, decorrente de uma forte pancada na cabeça; 

 Arritmias cardíacas; 

 Acidente vascular cerebral AVC); 

 Tumores; 

 Abuso de bebidas alcoólicas; 

 Consumo de substâncias (drogas).   

 

19.2 SINAIS / SINTOMAS 

 

A comunicação entre os neurônios se dá por meio de impulsos ou sinais 

elétricos. Quando esses sinais são transmitidos de maneira irregular, surgem os 

sintomas da epilepsia. 

 
Figura 279 – Ataque Epiléptico: O que fazer?  
Quais os sintomas? 

 
Fonte: OPAS.ORG 

 

As crises podem se manifestar com alterações da consciência ou eventos 

motores, sensitivos/sensoriais, autonômicos ou psíquicos involuntários percebidos 

pelo paciente ou por outra pessoa. 

 

Alguns sinais mais frequentes nas crises epiléptica são: 

 Perda da consciência; 

 Torpor; 

 Suor excessivo; 
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 Queda de pressão; 

 Contrações musculares; 

 Movimentos involuntários; 

 Lapsos de atenção. 

 

19.3 TIPOS 

 

As alterações nas descargas neuronais podem ser localizadas, 

compreendendo um dos hemisférios cerebrais, ou difusas, quando ambos os 

hemisférios são atingidos. Estas crises são provocadas por alterações em qualquer 

parte do cérebro, e portanto, causar os mais variados tipos de sintomas. Elas podem 

ser:  

 Parcial: neste tipo as crises ficam restritos a apenas um hemisfério cerebral; 

 Generalizada: neste tipo de crise envolve os dois hemisférios cerebrais. 

 

As Crises Parciais podem ser simples ou complexas.  

 

 Crises Simples: nos casos simples, o estado de consciência da pessoa 

permanece inalterado.  

 

Durante uma crise parcial simples a pessoa pode apresentar sensações de 

formigamento, mal-estar, desconforto gástrico, distorções de percepção, 

movimentos descontrolados de uma parte do corpo (braço ou perna), medo 

repentino sem motivo aparente, ver ou ouvir de maneira diferente e sensação 

estranha de familiaridade. 

 

 Crises Complexas: além dos sintomas que acontece durante a crise simples, 

se a pessoa perder a consciência ela é considerada complexa. 

 

Nas crises parciais complexas o estado de consciência da pessoa fica alterado, 

“alerta”, mas não tem controle de seus atos.  
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A pessoa pode ficar confusa, fazendo movimentos automaticamente 

involuntários. Também pode fazer gestos mecânicos de mastigação, falando 

de modo incompreensível ou andando sem direção definida e continuar 

exercendo a tarefa que estava realizando de modo automático. 

 

Nesse tipo de crise a pessoa não consegue interagir com outras pessoas e não 

se recorda (lembra) do que aconteceu quando a crise termina.  

 

Em relação as crises epilépticas, elas também, podem se manifestar de diferentes 

maneiras, conforme o comprometimentos do hemisfério afetado: 

 

 Crise de Convulsiva: é a forma mais conhecida pelas pessoas e é identificada 

como "ataque epiléptico". Nesse tipo de crise a pessoa pode cair ao chão, 

apresentar contrações musculares em todo o corpo, mordedura da língua, 

salivação intensa, respiração ofegante e, às vezes, até urinar. 

 

 Crise de Ausência: esta crise, também é conhecida como “desligamentos”. É 

quando a pessoa fica estático, com o olhar fixo e ausente, perde contato com o 

meio em que está, por alguns segundos, retornando em seguida, onde tinha 

parado, ou seja, a pessoa apenas apresenta-se “desligada” por alguns instantes, 

podendo retomar o que estava fazendo em seguida. Devido a sua curta duração, 

dificilmente é percebida pelos familiares.  

 

 Crise Tônica-Clônicas: a pessoa primeiro perde a consciência e cai, ficando com 

o corpo rígido; depois, as extremidades do corpo tremem e contraem-se.  

 

As crises tônico-clônicas, mais conhecidas, envolvem todo o cérebro. A pessoa 

fica inconsciente e tem contrações musculares involuntárias, bruscas e muito 

fortes. Nessas situações, é comum a respiração ofegante, dificuldade em engolir 

a saliva, mordedura da língua e perda do controle esfincteriano (capacidade de 

reter a urina). 

 

 Crise Tônica-Clônica Mioclônica: estas crises são marcadas por abalos 

musculares que se manifestam, predominantemente, no período matutino. 
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Existem, outros tipos de crises, que somam mais de trinta no total. Elas 

podem provocar quedas ao solo sem nenhum movimento ou contrações ou, então, ter 

percepções visuais ou auditivas estranhas ou, ainda, alterações transitórias da 

memória. 

Crises recorrentes ou com duração de cinco minutos ou superior a isso, sem 

que a pessoa recupere a consciência, são perigosas, podendo prejudicar as funções 

cerebrais, elas caracterizam uma emergência neurológica e carecem de imediato 

atendimento médico. 

 

19.4 FATORES DE RISCOS 

 

Não dá para impedir que alguém desenvolva epilepsia. Mas é possível escapar 

de situações que desencadeiam convulsões.  

As crises convulsivas estão frequentemente associadas com fatores 

desencadeantes específicos ou com alterações nas rotinas diárias.  

 

Exemplos de eventos que podem originar uma convulsão em pacientes suscetíveis: 

 Stress; 

 Ansiedade; 

 Consumo excessivo de álcool; 

 Tabaco; 

 Alterações no ritmo de sono; 

 Cansaço; 

 Alterações na medicação em curso; 

 Estímulos muito intensos (luzes brilhantes, televisão, vídeo, computador); 

 Permanecer em ambientes com luzes estroboscópicas (aquelas coloridas 

utilizadas em festas); 

 Alterações hormonais na mulher. 

 

19.5 DIAGNÓSTICO 

 

No diagnóstico de epilepsia é importante a realização da Anamnese completa, 

com o objetivo de conhecer o histórico clínico e ouvir as queixa relatadas pelo 
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paciente, principalmente, por que as vezes pode acontecer dos exames normais não 

excluírem a possibilidade da pessoa ser epiléptica. 

Outro ponto importante é escutar o depoimento de pessoas que presenciaram 

algumas crises, tendo em vista, que as vezes o paciente não lembra desses fatos. 

Portanto, a pessoa que as presencia torna-se uma testemunha útil na investigação do 

tipo de epilepsia em questão e, consequentemente, na busca do tratamento mais 

apropriado. 

 
Figura 280 – Epilepsia: quais os tipos de crise e  
como diferenciá-los? 

 
Fonte: PEBMED 
 
 

Após a conclusão da anamneses e escutar de testemunhas (parentes ou 

amigos) e necessários submeter o paciente a outras avaliações que flagram causas 

tratáveis da doença, como infecções no cérebro e arritmias cardíacas.  

Sabe-se que às vezes não há causa estabelecida para a epilepsia, no entanto, 

todos os exames são ferramentas que auxiliam no diagnóstico da epilepsia. Portanto, 

o diagnóstico apropriado e o tipo de crise apresentado pelo paciente permite a escolha 

do tratamento adequado.   

 

19.6 TRATAMENTO 

 

O tratamento das epilepsias é feito através de medicamentos que evitam as 

descargas elétricas cerebrais anormais, que são a origem das crises epilépticas, 

geralmente é administrado depois da segunda crise, a fim de diminuir as 

anormalidades e, consequentemente, bloquear as crises. No entanto, os 

medicamentos não corrigem os danos neurológicos existentes. 
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Figura 281 – Epilepsia. Tratamento. 

 
Fonte: BRASILESCOLA.UOL 

 

Os medicamentos para controle de crises atuam apenas no sintoma (crise). A 

escolha da medicação é individualizada, feita a partir das necessidades e 

características de cada paciente. Na maioria das pessoas, as crises epilépticas 

cessam em menos de quinze anos. As drogas que inibem os ataques epilépticos são 

eficazes em 70% dos casos. 

Para que o tratamento da epilepsia tenha um efeito satisfatório e necessários 

alguns procedimentos: 

 Atividades Físicas: do ponto de vista de estilo de vida, epiléticos que praticam 

atividades físicas melhoram a qualidade de vida, a autoestima, e provavelmente, 

diminuem a frequência das crises. Isso porque os exercícios interferem nos 

circuitos cerebrais envolvidos nos ataques. Agora, modalidades radicais são 

contraindicadas. Já os esportes aquáticos só devem ser realizados na presença 

de um profissional que conhece o quadro da pessoa e, assim, está pronto para 

acudi-la se necessário. 

 Cirurgia: intervenções cirúrgicas também são usadas no tratamento da epilepsia. 

Para ser realizada, a causa dever ser detectada e o tecido cerebral lesionado estar 

restrito a uma área do cérebro. A cirurgia não deve trazer danos ao paciente, como 

mudanças na personalidade e alterações em funções. O resultado da cirurgia pode 

variar de acordo com tipo de lesão de cada paciente. 

 Dieta Especial: existe uma dieta especial, hipercalórica, rica em lipídios, que é 

utilizada geralmente em crianças e deve ser muito bem orientada por um 

profissional competente.  

 Hábitos Saudáveis: não ingerir bebidas alcoólicas, não passar noites em claro, 

ter uma dieta balanceada, evitar uma vida estressada demais. 
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 Cura: em geral, se a pessoa passa anos sem ter crises e sem medicação, pode 

ser considerada curada. O principal, entretanto, é procurar auxílio o quanto antes, 

a fim de receber o tratamento adequado. Foi-se o tempo que epilepsia era 

sinônimo de Gardenal, apesar de tal medicação ainda ser utilizada em certos 

pacientes. As drogas antiepilépticas são eficazes na maioria dos casos, e os 

efeitos colaterais têm sido diminuídos. Muitas pessoas que têm epilepsia levam 

vida normal, inclusive destacando-se na sua carreira profissional. 

 Como agir durante uma crise: na hora da crise, diferentemente do que diz a 

sabedoria popular, não tente desenrolar a língua da pessoa. Caso contrário, ela 

pode se machucar e você vai acabar com os dedos mordidos.  

 

Alguns procedimentos que podem ser realizados durante a crise, são eles: 

 Coloque a pessoa deitada de lado ou de costas, em lugar confortável; 

 Retire de perto objetos com que ela possa se machucar, como pulseiras, relógios, 

óculos, etc.; 

 Introduza um pedaço de pano ou um lenço entre os dentes para evitar mordidas 

na língua; 

 Levante o queixo para facilitar a passagem de ar; 

 Afrouxe as roupas; 

 Caso a pessoa esteja babando, mantenha-a deitada com a cabeça voltada para o 

lado, evitando que ela se sufoque com a própria saliva; 

 Nunca segure a pessoa (deixe-a debater-se); 

 Não dê tapas; 

 Não jogue água sobre ela; 

 Verifique se existe pulseira, medalha ou outra identificação médica de emergência 

que possa sugerir a causa da convulsão; 

 Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar. Depois do episódio, enquanto 

se recupera, a pessoa pode sentir-se confusa e ter déficits de memória. 

Tranquilize-a e leve-a para casa se achar necessário.  

 

Somente ao final das crises, quando retomam a consciência, a maioria das 

pessoas com epilepsia fica ciente do que aconteceu. Não raramente, nesse momento, 

essa pessoa têm dores de cabeça, sonolência e dificuldade de raciocínio. 
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Uma crise epiléptica não caracteriza um quadro de epilepsia. Para que isso 

ocorra, é necessário que, no período de um ano, hajam duas ou mais crises originadas 

espontaneamente. Ao contrário de muitas crenças populares, a epilepsia não é 

contagiosa, nem rara. No entanto, a maior parte dos casos de epilepsia, quando não 

são sintomas de outras doenças, não possuem procedência clara. Distúrbios 

cerebrais de causa genética estão entre as possíveis causas. 

Como as crises assustam, a epilepsia vem acompanhada de preconceito e 

estigma que envolvem questões sociais e psicológicas, que vão além da medicina. 

Até por isso, poucas pessoas recebem o tratamento adequado, o que impossibilita 

uma boa qualidade de vida. 

Acredita-se que pelo menos 25% dos pacientes com epilepsia no Brasil são 

portadores em estágios mais graves, ou seja, com necessidade do uso de 

medicamentos por toda a vida, sendo as crises frequentemente incontroláveis e então 

candidatos a intervenção cirúrgica. No Brasil já existem centros de tratamento 

cirúrgico aprovados pelo Ministério da Saúde. 

Por isso, é preciso desmitificar essa enfermidade que atinge segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), até 1% da população global. Ainda segundo 

a OMS, cerca de 5% da população terá ao menos uma crise epilética na vida.  

Estudos mostram que no Brasil grande parte dos pacientes ainda não tem um 

controle adequado das crises, este fato deve-se, tanto pelo despreparo dos 

profissionais da área de saúde, como por desinformação da população.  

 

INFOGRÁFICO SOBRE EPILEPSIA 

Figura 282 – 14 principais efeitos da epilepsia. 

 
Fonte: FACEBOOK 
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20 VARIZES 

 

Varizes são veias dilatadas, tortuosas e insuficientes que se desenvolvem 

abaixo da pele. Dependendo da fase em que se encontram, podem ser de pequeno, 

médio ou de grande calibre.  

 
Figura 283 – Mitos verdades sobre varizes. 

 
Fonte: REVISTAPORTALSAUDE 

 

As veias mais acometidas (comuns) são as dos membros inferiores: nos pés, 

pernas e coxas, este fato acontece porque a pessoa fica em pé parado ou assentado 

por um período muito longo, e isso faz aumenta a pressão nas veias da parte inferior 

do corpo.  

Algumas pessoas apresentam minúsculas ramificações (vasinhos), de 

coloração avermelhada. Estes casos costumam não apresentar sintomas e provocam 

apenas desconforto estético em seus portadores. 

Para muitas pessoas, as varizes e vasinhos (uma variação mais leve de 

varizes) são uma preocupação puramente estética. No entanto para outras, varizes 

podem causar dor, desconforto e até mesmo problemas mais graves, como aumentar 

o risco de doenças circulatórias.  

O processo de formação das varizes acontece quando há alteração no 

bombeamento do sangue. O transporte do sangue em nosso organismo se dá as 

seguinte maneira: 

 O sangue é bombeado pelo coração para dentro das artérias que, por sua vez, 

levam este sangue para todas as partes de nosso corpo. Este caminho que o 

sangue percorre desde a sua saída do coração pelas artérias até o seu retorno 
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pelas veias para o coração recebe o nome de circulação. É através desse processo 

que todas as células de nosso organismo são nutridas. 

 O sangue desce com muita facilidade do coração até as pernas e os pés, através 

das artérias. Mas o sangue precisa desenvolver esforço muito grande ao sair de 

tais regiões (pés e pernas) em direção ao coração, pois o trabalho se dá contra a 

gravidade. Esta tarefa de retorno venoso é executada pelas veias por meio de 

válvulas venosas que direcionam o sangue para cima, de volta para o coração.  

 Para facilitar o retorno do sangue ao coração, as veias utilizam pequenas válvulas 

para impedir que o material retorne, fato que provocaria um acúmulo, chamado de 

refluxo. Quando o refluxo acontece, as veias se dilatam para comportar todo o 

sangue nelas presente. 

 Na pessoa normal a válvula se abre para o sangue passar e se fecha para não 

permitir que o sangue retorne. Esta atividade se torna mais fácil quando estamos 

deitados ou com as pernas elevadas.  

 Em algumas pessoas, com o passar do tempo, vários fatores podem determinar 

ou provocar um mau funcionamento destas válvulas. Com a idade, ou devido a 

fatores hereditários, as veias podem perder a sua elasticidade.  

 Essas veias começam a apresentar dilatação e as válvulas não se fecham mais de 

forma eficiente. A partir daí o sangue passa a refluir e ficar parado dentro das veias. 

Isto provoca mais dilatação e mais refluxo. Esta dilatação anormal das veias leva 

à formação das varizes. 

 

20.1 CAUSAS 
 

As varizes ocorrem devido ao mau funcionamento das válvulas, como já citado. 

As veias podem perder a sua elasticidade e começar a apresentar dilatação, 

impedindo o fechamento das válvulas. 

A causa mais comum de varizes é a influência genética, uma vez que existe 

forte predisposição familiar. Pode-se herdar veias mais frágeis que com a idade e 

fatores de risco predispõem ao aparecimento das varizes. No entanto, as varizes 

podem ser um sinal de um problema mais grave e até precisar de tratamento, isto 

porém é pouco comum.  
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Nos casos de varizes graves temos: 

 Coágulos de sangue ou bloqueio nas veias; 

 Sangramentos; 

 Veias profundas danificadas; 

 Vasos sanguíneos anormais (fístulas arteriovenosas); 

 Tumores (muito raramente). 

 

20.2 SINTOMAS 
 
 

As varizes podem não apresentar sintomas além do aparecimento de veias 

tortuosas, dilatadas e azuladas logo abaixo da pele. Na grande maioria das vezes a 

queixa principal, como já citado, é a estética. 

 
Figura 284 – Cirurgia de Varizes 

 
Fonte: STETICLIN 

 

Os sintomas de varizes podem incluir: 

 Dor, ardor, ou sensação de peso nas pernas, que podem ser mais acentuados no 

fim do dia; 

 Cansaço ou sensação de fadiga nas pernas; 

 Inchaço, especialmente envolvendo os pés e tornozelos; 

 Coceira na pele sobre a veia varicosa; 

 Presença de veias azuladas e muito visíveis abaixo da pele; 

 Pele fina frágil que se machuca facilmente; 

 Queimação nas pernas e planta dos pés; 

 Pernas inquietas; 

 Câimbras. 
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Os sintomas mais graves de varizes são: 

 Acúmulo de líquido e inchaço na perna; 

 Inchaço e panturrilha com dor significativa após ficar sentado ou em pé por muito 

tempo; 

 Mudanças na cor da pele ao redor dos tornozelos e pernas; 

 Pele seca, esticada. 

 

Os sintomas de varizes pode se tornar mais graves alguns dias antes e durante 

o período menstrual. 

 

20.3 FATORES DE RISCOS 
 

O principal fator de risco para se ter varizes é a presença desta doença na 

família: a hereditariedade. 

 
Figura 285 – Tratamento de varizes, faça você mesmo 

 
Fonte: CLAUDIASATHLER 
 
 

No entanto, existem outros fatores que contribuem para favorecer o 

aparecimento das varizes ou agravar as varizes de quem já as tem: 

 

• História Familiar: se há uma incidência de varizes na família, a sua chance de ter 

a doença será maior (hereditariedade); 

• Idade: as varizes costumam aparecer a partir de 30 anos de idade e podem ir 

piorando com o passar os anos. É pouco frequente antes dos 30 anos. Entretanto, as 
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microvarizes ou “aranhas vasculares”, também chamadas de “vasos”, podem 

aparecer em pessoas bem mais jovens; 

• Obesidade: o excesso de peso e a obesidade também é um fator determinante, 

devido ao aumento da pressão sobre as veias pelo sobrepeso e dificulta o retorno 

venoso;  

• Tabagismo: pesquisas revelam que a parede das veias também sofre as agressões 

das substâncias contidas nos cigarros; 

• Sedentarismo: ser sedentário contribuem para o surgimento de varizes por 

dificultarem a circulação de sangue. O movimento das pernas é muito importante para 

“bombear” o sangue das veias. Portanto, ficar muito tempo sentado ou em pé parado 

é muito ruim para o trabalho das veias. Os exercícios e o combate ao sedentarismo 

são muito importantes para a circulação corporal; 

• Fatores Hormonais: da gestação, menstruação e menopausa parecem ter relação 

com a maior facilidade de dilatação das veias;  

• Pílulas anticoncepcionais e reposição hormonal: mais uma vez encontramos os 

fatores hormonais, em especial a progesterona, que provoca a dilatação das veias; 

• Sexo Biológico: ser do sexo feminino. As mulheres são mais propensas do que os 

homens; 

• Gravidez: durante a gravidez a quantidade de sangue circulante aumenta e, 

portanto, aumenta o trabalho das veias; 

• Temperatura: exposição ao calor por tempo prolongado pode provocar dilatação 

das veias. Não é à toa que a incidência de varizes é um pouco menor nos países mais 

frios. Portanto, cuidado com a exposição excessiva ao calor do sol, das saunas, dos 

fornos, etc. 

 

Além dos fatores acima mencionados podemos incluir outros que aumentam o 

risco de desenvolver varizes: 

 Idade avançada; 

 Traumatismo nas pernas; 

 Condições que aumentam a pressão no abdômen, tais como doenças do fígado, 

líquido no abdômen ou insuficiência cardíaca; 

 Ulcerações; 

 Fístulas arteriovenosas; 
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 Infecções fúngicas e bacterianas, que podem surgir a partir de problemas de pele 

decorrentes do acúmulo de líquidos (edema) na perna; 

 Aumento do risco de infecção dos tecidos (celulite); 

 Passado de trombose venosa Profunda; 

 Coágulos que podem levar a uma trombose venosa profunda e eventualmente 

embolia pulmonar e morte. 

 
 
20.4 TIPOS 

 

As varizes podem ser classificadas em dois tipos: Primárias (essenciais) e 

Secundárias. 

 

• Primárias: este tipo constituem a maioria das varizes e são decorrentes de fatores 

hereditários (pés planos, hemorroidas), são genéticas (hérnias) e associadas aos 

fatores desencadeantes (gravidez, profissões que requeiram longos períodos em pé, 

hábitos poucos saudáveis). 

 

• Secundárias: este tipo decorrem, em geral, da obstrução das veias profundas 

(principais) causadas por um processo de tromboflebite. 

 

Dentro da classificação podemos dividi as varizes em três tipos, são elas: 

 

1. Varizes tronculares: este tipo é maior e mais grosso que os demais. Ela é 

responsável pela dilatação de grandes troncos venosos. É muito comum que afete a 

veia safena e cause complicações como a flebite superficial (inflamação das varizes) 

e a trombose venosa profunda. 

 

2. Varizes reticulares: estas varizes são as consideradas de tamanho médio. O fato 

de serem menores do que as varizes tronculares não significa que não possam gerar 

complicações. Porém, em geral, as varizes reticulares não representam um grande 

risco para a saúde. 
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3. Telangiectasias ou Aranhas Vasculares: estas varizes são as de aspecto 

avermelhado. Bem menores que as outras, não representam um grande problema 

para a saúde vascular, apesar de também afetarem o retorno do sangue para o 

coração e poderem provocar sensação de peso e cansaço. Elas se assemelham à 

forma de uma teia de aranha e comprometem mais a aparência física do que a saúde. 

Ainda assim, devem ser tratadas, pois sua existência significa que o sangue não está 

circulando como deveria pelas pernas. 

 
 
20.5 DIAGNÓSTICO 
 
 

As varizes geralmente são diagnosticadas de forma simples, fazendo apenas 

uma análise da pele e aparência das veias, tendo em vista, que as veias dilatadas 

permanecem visíveis a olho nu e ainda apresentam coloração azulada, facilitando a 

sua identificação. 

  O Exame físico é realizado pelo médico que irá examinar as pernas, os pés 

ou qualquer outra área que esteja afetada, com proposito de buscar sintomas de 

possível inchaço, alterações na cor da pele, úlceras e outros sinais de ruptura da pele. 

 
Figura 286 – Varizes Pélvicas. 

 
Fonte: OCIRURGIAOVASCULAR 

 

Caso o médico Angiologista ou Cirurgião vascular, ache necessário poderá 

solicita exame de ultrassom Doppler Colorido Venoso de Membros inferiores para 

fazer avalições mais profundas. 

As varizes podem ser prevenidas a partir de atividades físicas sem o esforço 

demasiado das pernas e através de meias de compressão. 
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20.6 TRATAMENTO 
 
 

O tratamento pode envolver medidas de autocuidado ou procedimentos para 

fechar ou remover as veias. Na maioria dos casos, as varizes são tratadas com 

medidas de autocuidado, tais como: 

 Praticar exercício físico de forma regular; 

 Alimentação saudável – Comer um alto teor de fibras; 

 Reduzir o consumo de sal; 

 Não fumar; 

 Emagrecimento – Manter o peso saudável; 

 Evitar o uso de roupas apertadas; 

 Evitar saltos altos ou sapatilhas e meias apertadas; 

 Uso de meias de compressão; 

 Elevar as pernas sempre que possível; 

 Evitar longos períodos em pé ou sentado. 

 

As meias de compressão, geralmente, são usadas para o controle das varizes. 

Elas fazem uma compressão mais forte no tornozelo que vai diminuindo em direção à 

coxa ajudando a direcionar o retorno do sangue venoso de volta ao coração. A 

quantidade de compressão varia por tipo e marca.  

Meias de compressão devem ser fortes, mas não necessariamente apertadas, 

portanto, ao comprar as meias de compressão, a pessoa deve certificar-se de que 

elas sirvam corretamente. 

Após todos os procedimentos básicos realizados, e mesmo assim os problemas 

com as varizes continua, o médico poderá dá continuidade ao tratamentos.  

 
Figura 287 – Varizes: solução sem cirurgia. 

 
Fonte: SAUDE.IG 
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Os tratamentos complementares podem ser: 

 

 Escleroterapia química: é provavelmente a técnica usada há mais tempo. Muito 

utilizada para as microvarizes ou vasos e para as varizes de calibre muito pequeno. 

Consiste na injeção de substancias esclerosantes que expulsam o sangue para as 

veias normais e entopem as veias que estão sendo tratadas. Embora essas 

injeções precisem ser repetidas em algumas veias, a escleroterapia costuma ser 

muito eficaz e com excelentes resultados quando realizada por médicos 

experientes. 

 Cirurgia: as cirurgias de varizes estão cada vez menos agressivas. A grande 

maioria das varizes pode ser realizada hoje através de mini incisões e o tempo de 

internação hospitalar raramente precisa passar de 24 horas. As varizes retiradas 

numa cirurgia não provocam danos à circulação, uma vez que as outras veias 

normais e o sistema venoso profundo normal se encarregam de garantir o fluxo de 

retorno. 

 Laser escleroterapia: a escleroterapia com laser está em evolução e ainda não 

substitui a escleroterapia química. Não pode ser aplicada em todos os tipos de 

pele e ainda não dá bom resultado nos vasos de calibre maior. Novas tecnologias 

com laser em desenvolvimento poderão ampliar a sua utilização. No Brasil alguns 

médicos fazem o tratamento misto: laser e injeções. 

 Laser Endovenoso: consiste na introdução de cateter com laser dentro das 

varizes com a intenção de destruí-las pelo calor. É uma técnica ainda em fase 

experimental. 

 Radiofrequência: é a mesma técnica anterior usando o calor produzido por 

cateteres dotados de dispositivo de RF (radio-freqüência). 

 

As cirurgias são individualizadas para cada pessoa. Existe vários tipos de 

cirurgia, cada uma com suas especificidades. Como vimos, pode-se usar a cirurgia 

convencional, laser, radiofrequência, espuma eco guiada ou mini cirurgia com 

anestesia local, de acordo com a evolução da doença.  
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Quando a pessoa procura o médico com queixa em relação as varizes, 

geralmente é dada orientação para cuidados imediatos, uma vez que, ao iniciar de 

forma rápida as probabilidades de ter uma tratamento mais simples é grande.    

Em relação as varizes que se desenvolvem durante a gravidez geralmente 

melhoram sem tratamento médico dentro de 3 a 12 meses após o parto. 

É possível controlar o problema das varizes evitando maiores complicações 

com medidas simples, tais quais:  

 Usar meias de compressão; 

 Praticar exercícios; 

 Manter um peso saudável; 

 Elevar as pernas; 

 Evitar longos períodos sentado e de pé. 

 

Varizes superficiais às vezes podem causar problemas leves, como 

hematomas ou hemorragias. Pequenos coágulos de sangue podem se formar 

ocasionalmente nas veias superficiais. A maioria destes problemas pode ser tratado 

de forma segura em casa, conforme orientação abaixo:    

 Se você arranhar ou cortar a pele sobre uma veia, pode sangrar muito. Eleve sua 

perna e aplique uma pressão firme com um curativo limpo sobre o local do 

sangramento. Continue a aplicar pressão durante 15 minutos. Se o sangramento 

não parou após 15 minutos, aplicar a pressão de novo durante mais 15 minutos. 

Você pode repetir esse procedimento até três vezes para um total de 45 minutos; 

 Em caso de contusão, eleve a perna e aplique gelo ou compressa fria nas primeiras 

duas horas após o ocorrido. Isso pode ajudar a reduzir a quantidade de 

sangramento sob a pele e minimizar hematomas; 

 Se você percebeu que se formou um coágulo de sangue em uma veia varicosa 

superficial, procure ajuda médica e siga as instruções recebidas. 

 

20.7 COMPLICAÇÕES: 

 

Quando não tratadas de forma correta as varizes podem progredir e 

desenvolver severas complicações. Entre estas podemos citar: 

 Eczema – geralmente se inicia com coceira; 
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 Dermatite; 

 Flebite e trombose (coágulo) – flebite significa inflamação da veia; 

 Varicoflebite – consiste na inflamação das varizes;  

 Pigmentação e escurecimento da pele; 

 Hemorragias – a pele e a parede das varizes muitas vezes ficam tão finas que 

facilmente se rompem. Quando isto acontece pode ocorrer uma significativa perda 

de sangue; 

 Úlceras – a complicação mais temida pela população é a formação de feridas nas 

pernas denominadas úlceras. No início cicatrizam com certa facilidade, mas, com 

o tempo e se tratadas de forma indevida, vão se tornando mais complexas. 

 

Não é possível evitar totalmente o aparecimento de varizes. No entanto, é 

possível melhorar a circulação e reduzir o risco de desenvolver complicações.  

As mesmas medidas que tratam o desconforto das varizes podem ajudar a 

prevenir o problema, ou seja, praticar de forma regular atividades físicas, ter uma 

alimentação saudável, procurar manter o peso ideal, evitar ficar muito tempo em pé 

ou sentado, e ao final do dia tira aos minutos com as pernas elevada, esses são 

algumas atitudes e hábitos saudáveis que contribuirão para a saúde de suas pernas. 

 
Figura 288 – Você costuma sentir formigamento 
nas pernas? 

 
Fonte: DOURADOSNEWS 
 

 

 

21 GASTRITE 

 

A gastrite é um problema comum, relacionado a dispepsia (desconforto 

digestivo após as refeições, que acontece quando o revestimento do estômago está 
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comprometido). Ela leva à uma inflamação nas paredes do estômago, e quando não 

é tratada corretamente, pode causar erosão do revestimento do órgão. 

 
Figura 289 – Gastrite: a responsável por provocar 
queimação no estômago 

 
Fonte: IPOK.APP.BLOG 

 

Swartzberg (2003. p. 243) conceitua gastrite como um termo médico usado 

para qualquer irritação, inflamação ou infecção da parede estomacal.  

 

21.1 CAUSAS 

 

As gastrites podem ser causadas por diversos fatores e durar por pouco tempo 

ou até mesmo meses e anos. São elas:  

 Infecção por Helicobacter pylori (bactéria); 

 Pode ser também devido a ingestão de qualquer substância que ocasione irritação 

na parede do estômago como alguns medicamentos; 

 Devido a estresse e ansiedade, o que desencadeará a produção de ácido no 

estômago; 

 No caso da gastrite crônica pode ser causada por ingestão prolongada de álcool, 

fumaça de cigarro e medicamentos; 

 Pela movimentação da bílis e outros ácidos para o estômago; 

 Por anemia perniciosa; 

 Por problemas de imunidade; 

 Pela degeneração causada pela idade.  
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Figura 290 – Sintomas de Gastrite 

 
Fonte: PRECODECONVENIOMEDICO 
 

 

21.2 SINTOMAS 

 

De acordo com “Minha Vida” (2019) Gastrite às vezes pode passar 

desapercebida, mas também pode manifestar alguns sinais. Os principais sintomas 

de gastrite: 

 Indigestão; 

 Queimação; 

 Azia; 

 Náuseas; 

 Arrotos; 

 Enjoo; 

 Gazes; 

 Refluxo; 

 Perda de apetite; 

 Dores abdominais. 

 

Em caso de sangramento da parede do estômago: 

 Fezes escuras (semelhante à borra de café); 

 Vômito de sangue. 
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Figura 291 – Gastrite: sintomas e tratamento. 

 
Fonte: PROFLUIZCARNEIRO 
 

 

21.3 TIPO 

 

 Gastrite Aguda: ela pode ser causada por infecções, pelo uso de anti-

inflamatórios e também por alguns alimentos Pode ocorrer repentinamente e dura 

algumas horas, poucos dias ou semanas. 

 Gastrite Crônica: pode estar relacionada a infecção pela bactéria Helicobacter 

Pylori, que vive justamente no revestimento da parede do estômago, estresse e 

ansiedade. Ocorre durante um longo período, e pode produzir sintomas similares 

da gastrite aguda ou apenas um desconforto estomacal, acrescido com falta de 

apetite e náusea.  

 Gastrite Nervosa: este tipo de gastrite está relacionada, principalmente, com 

questões emocionais, com situações de irritabilidade, estresse, medo 

(nervosismo), ansiedade e é muito parecida com a gastrite aguda. 

 

21.4 FATORES DE RISCOS 

 
Os fatores de risco mais comuns da gastrite são: 

 Ingestão de gorduras; 

 Café; 

 Sal de fruta e antiácidos em excesso; 

 Ansiedade; 

 Estresse; 

 Sedentarismo; 

 Obesidade; 
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 Analgésicos; 

 Uso crônico de AAS; 

 Uso crônico de aines (anti-inflamatórios não esteroidais); 

 Doenças autoimunes (anticorpos podem atingir a parede do estômago); 

 Idade (revestimento do estômago fica flácido com os anos e a imunidade fica mais 

baixa, aumentando a vulnerabilidade em ser infectado); 

 Ingestão de álcool; 

 Tabagismo; 

 Drogas. 

 
 

Figura 292 – O que não comer com 
gastrite. 

 
Fonte: SAUDE.UMCOMO 

Figura 293 – Refluxo: dicas da nutri – dieta 

 
Fonte: RUIVADEFARMACIA 

 
 
21.5 DIAGNÓSTICO 

 

Albuquerque (2018) diagnóstico da gastrite é realizado por histórico clínico e 

endoscopia digestiva alta – exame que é realizado com uma câmera que vai até o 

estômago e registra se há ou não infecção na mucosa.  

Por meio desse exame o médico consegue visualizar a mucosa do esôfago, do 

estômago e do duodeno. Em alguns casos, é necessário a biópsia (parte do tecido e 

retirada para realizar o exame microscópico). 

Para detectar a presença da bactéria Helicobacter Pylori no estômago, é 

preciso fazer um exame de sangue ou o famoso “exame do hálito”. 

O especialista, também, poderá fazer um raio-X do trato digestório do paciente 

em busca de anormalidades, caso considere necessário. 
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21.6 TRATAMENTO 

 

O tratamento da gastrites, de maneira geral, exige, primeiramente, uma 

reeducação alimentar. É necessário evitar ingestão de refeições cheias de frituras e 

carnes vermelhas. É importante, fraccionar as alimentações, ou seja, comer pequenas 

porções a cada 3 horas, ou seja, evitar comer grandes porções de uma vó vez.    

Em alguns casos os sintomas da gastrite podem ser combatidos ou 

minimizados por remédios de uso oral. No entanto, se for causada pela bactéria em 

questão, será necessário o uso de um antibiótico para combatê-la. 

 
Figura 294 – Gastrite 

 
Fonte: IMECLINICACIDADA 

 

Também, é de fundamental importância evitar o consumo de álcool e de tabaco. 

Pode acontecer, em alguns casos, a necessidade de apoio terapêutico.   

 

Alimentação – Dieta 

 
Figura 295 – 5 alimentos que ajudam a prevenir gastrite. 

 
Fonte: ALTOASTRAL 
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Alguns hábitos alimentares que podem ajudar a diminuir os sintomas da gastrite 

são:  

 Alimentar-se regularmente, evitando permanecer com estômago vazio por muito 

tempo; 

 Evitar o consumo de alimentos fritos; 

 Gorduras; 

 Carne vermelha; 

 Condimentos; 

 Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas; 

 Evitar o consumo de molhos e alimentos industrializados; 

 Evitar o consumo de alimentos ácidos; 

 Evitar o consumo excessivo de café. 

 

Como evitar os sintomas da gastrites 

 

 Respeite os horários das refeições e não pule nenhuma: (Café da manhã, almoço 

e jantar). 

 Faça pequenos lanches ao longo do dia, em vez de comer muito depois de ficar 

horas em jejum; 

 Mastigar bem os alimentos. 

 

Figura 296 – Gastrite: sintomas e riscos 

 
Fonte: UNIPACS 
 
 

De acordo com especialista, a gastrite tem cura, porém, não é tão simples, e 

exige bastante esforço do paciente. O diagnóstico precisa ocorrer cedo e a pessoa 

deve passar por um tratamento adequado. É importante que a pessoa evite a 
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automedicamento, portanto, se os sintomas se apresentarem, procure um 

especialista. 

 

Chá de Hortelã 

 

A hortelã é composta por substâncias anti-inflamatórias, que podem contribuir 

para desinflamar as feridas formadas pelo suco gástrico do estômago, e pode ser um 

importante chá para gastrite. 

 
Figura 297 – Chá para gastrite – 5 melhores, como fazer e dicas. 

 
Fonte: MUNDOBOAFORMA 

 

Ingredientes 

 300 ml. De água; 

 2 colheres de sopa de hortelã picadas. 

 

Modo de Preparo 

 Ferver a água dentro de uma panela apropriada 

 Desligar o fogo, adicionar a hortelã, tampar e deixar abafar durante 10 minutos 

 Coar, esperar o chá esfriar um pouco e servir-se. 

 

 

Boa Degustação! 
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22 ÚLCERA 

 

Figura 298 – Úlceras pépticas e o uso de probióticos 

 
Fonte: BLOG.BIOLOGICUS 

 

A Úlcera Péptica é uma lesão aberta, que pode aparecer em vários locais do 

corpo. Pode se desenvolve no estômago ou na parede do duodeno, e causa dor e 

incômodo. Às vezes a úlcera pode ser grande, semelhante a uma cratera. 

  

22.1 CAUSAS 

 

Não se sabe exatamente o que causa todos os tipos de úlcera. O aparecimento 

da úlcera pode ser em decorrência do desequilíbrio entre a produção do ácido 

clorídrico e o muco protetor da mucosa, podendo ser, também, por uso de 

medicamento ou outros fatores. Dependendo do local que ela atinge há uma razão. 

Podemos cita: 

 Helicobacter Pylori: a infecção por esta bactéria é a causa mais comum para o 

aparecimento de úlcera. Trata-se de uma infecção bastante fácil de ser transmitida, 

pois o micro-organismo se encontra na saliva, nos dentes e nas fezes do infectado. 

 Anti-Inflamatórios: segunda causa mais comum para o aparecimento de úlceras, 

os medicamentos anti-inflamatórios correspondem a aproximadamente metade 

dos casos do problema. 

 Síndrome de Zollinger-Ellison: trata-se de uma doença rara que faz com que o 

estômago produza nível elevado de ácido, o que gera o aparecimento recorrente 

de diversas úlceras pépticas. 

 Estresse: não é frescura ou apenas “psicológico”. Níveis elevados de estresse 

podem causar úlceras.  
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 Outras causas: além dos casos citados acima, outras condições têm relação 

menos comum, mas também podem causar úlceras, tais como infecções, doença 

de Crohn, neoplasias (tipos específicos de cânceres, como linfoma) e distúrbios da 

tireoide (como hiper e hipotireoidismo). 

 

22.2 SINTOMAS 

 

A úlcera pode não gerar sintoma algum, contudo, há quem sinta dor abdominal 

na parte superior, próxima à região do diafragma.  

Wikipédia (2019) os sintomas mais comuns são acordar de noite com dor na 

parte superior do abdómen, que melhora ao comer. A dor é muitas vezes descrita 

como ardor ou dor ligeira constante. Entre outros possíveis sintomas estão a 

eructação, vómitos, perda de peso ou perda de apetite. Cerca de um terço das 

pessoas não manifesta sintomas. 

 
Figura 299 – Descobrindo se você está infectado. 

 
Fonte: PT.WIKIHOW 
 

 

22.3 TIPOS 

 

Os tipos são: 

 Úlceras Orais: este tipo de úlcera pode surgir devida a um machucado causado 

pelo uso de aparelhos ou por uma mordida, podem também ser por outros fatores. 

 Úlcera por Pressão: este tipo é muito comum em pacientes acamados ou com 

deficiência de mobilidade, uma vez que é causada pelo excesso de pressão em 

uma região do corpo que acaba por machucar a pele. 

 Úlcera Venosa: está surge por uma dificuldade do sangue voltar para o coração. 
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 Úlcera Peptídicas: (gástrica, duodenal e esofágica) estas surgem devido a um 

problema no revestimento protetor destes órgãos, normalmente em conjunto com 

a presença de uma bactéria. 

 

Figura 300 – Aftas e úlceras bucais: como trata-
las de maneira natural. 

 
Fonte: MELHORCOMSAUDE 

Figura 301 – Úlceras da pele a complexidade 
do tratamento. 

 
Fonte: RSAUDE 

 

De acordo com estudos, ainda não é claro se existe uma ligação entre o 

estresse da vida moderna com o surgimento ou aumento da quantidade de pessoas 

com úlceras. 

 

22.4 FATORES DE RISCO 

 
Figura 302 – Como a bactéria H. pylori pode aumentar 
o risco de câncer de estômago 

 
Fonte: VENCEROCANCER.ORG. 

 

A infecção por H. pylori é o fator de risco mais óbvio. É comum que essa 

bactéria infeccione diversos membros de uma mesma família, justamente por ser 

facilmente transmitida. 

O alcoolismo também é um fator de risco para o aparecimento de úlceras pois 

a ingestão de álcool eleva a produção de ácido gástrico. Além disso, fumantes também 

apresentam maior incidência de úlceras pépticas e respondem mais lentamente aos 

tratamentos. 
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22.5 DIAGNÓSTICO 

 

Qualquer clínico geral ou médico que acompanhe o paciente pode suspeitar de 

úlcera, por conta dos sintomas e histórico clínico e familiar, e requerer exames para 

identificação. 

O mais comum é a endoscopia digestiva, a qual consiste na inserção de um 

tubo flexível pela boca que capta imagens dos órgãos internos. Este exame é 

necessário para o determinar o diagnóstico, para prescrever o tratamento, e para o 

prognóstico da doença. Também pode ser feita biópsia para determinar se há a 

presença de H. pylori ou células cancerígenas. 

 
Figura 303 – Endoscopia: saiba tudo sobre o exame. 

 
Fonte: CLINICACONSULTAMAIS 
 
 

O médico deverá levar em consideração fatores de risco como: a idade do 

paciente, a ingestão de medicamentos e a infecção com a Helicobacter Pylori 

(bactéria). Por fim, exames de sangue complementares podem ser prescritos para 

identificar causas mais raras. 

 

22.6 TRATAMENTO 

 

As úlceras podem ter diversas causas, de modo que o tratamento varia de 

acordo com o diagnóstico estabelecido pelo médico.  

Zanin (2018) o tratamento para a úlcera é feito com medicamentos como 

Omeprazol ou Ranitidina, que inibem a secreção ácida do estômago. Ele dura, em 

média, de 4 a 8 semanas, dependendo do tamanho da úlcera e da sua localização. 
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Figura 304 – Como é o tratamento da úlcera  
varicosa? 

 
Fonte: VUELOPHARMA 

 

Em úlceras infectadas com a bactéria Helicobacter Pylori, é associado à terapia 

um grupo de antibióticos combinados conjugados de acordo com indicação médica e 

que podem ser Claritromicina e Azitromicina. 

Caso a úlcera apresente sangramento, deve ser realizada uma cirurgia por 

endoscopia que, na maioria das vezes, consegue controlar o quadro. Também pode 

ser necessária a realização de cirurgia aberta em casos mais graves. Outra parte 

importante do tratamento é uma dieta saudável e que não aumente a acidez do 

estômago. 

 

22.7 PREVENÇÃO  

 

A prevenção é além de evitar o fumo e o álcool, manter uma dieta equilibrada. 

É recomendado fazer um acompanhamento médico sempre que fizer uso de 

medicamentos anti-inflamatórios. Para evitar a infecção por H. pylori é indicado manter 

medidas de higiene como: lavar as mãos antes de comer e não compartilhar talheres. 

(LUCAS, 2018).  

A úlcera trata-se de um problema de causas variadas e que pode, inclusive, 

não manifestar sintoma algum. Um quadro de úlcera que não recebe tratamento 

adequado facilmente resulta em complicações sérias e que podem levar à morte. 
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ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 

 

► Epilepsia - Respondas as questões abaixo: 

 

1. A epilepsia é uma doença contagiosas? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. É possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
3. Durante uma crise convulsiva, deve segurar os braços e a língua da pessoa? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
4. Epilepsia é uma doença mental? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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5. Convulsão e ataque epiléptico são sinônimos? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
6. A Epilepsia pode acometer todas as idade? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

 

► Varizes - Respondas as questões abaixo: 

Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

Sentenças V 
 (VERDADEIRO) 

F 
(FALSO) 

Varizes são veias dilatadas, tortuosas e 

insuficientes que se desenvolvem abaixo da pele. 

  

Só quem tem varizes são as mulheres.   
As varizes são dilatações que ocorrem nas veias 

tornando-as tortuosas e alongadas. 

  

Não existe causa especifica para o aparecimento 

das varizes. 

  

As veias mais acometidas são as dos pés, pernas 

e coxas. 

  

Com a idade, ou devido a fatores hereditários, as 

veias podem perder a sua elasticidade. 
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► Gastrite - Respondas as questões abaixo: 

Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

SENTENÇAS V 

(VERDADEIRO) 

F 

(FALSO) 

A Gastrite é uma inflamação nas paredes do 

estômago. 

  

Não existe fatores de risco para o aparecimento 

da Gastrite. 

  

Existem 3 tipos de Gastrite. São eles: aguda, 

crônica, nervosa. 

  

O tratamento da gastrites, de maneira geral, 

exige, primeiramente, uma reeducação 

alimentar. 

  

A queimação, a azia e a indigestão são algumas 

sintomas da Gastrite. 

  

Os homens tem mais gastrite do que as 

mulheres. 

  

 

 

 

► Úlcera - Respondas as questões abaixo: 

Coloque V (verdadeiro) F (falso) 

 

SENTENÇAS V 

(VERDADEIRO) 

F 

(FALSO) 

A Úlcera Péptica é uma lesão aberta, que pode 

aparecer em vários locais do corpo. Pode se 

desenvolve no estômago ou na parede do 

duodeno, e causa dor e incômodo. 
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As Úlceras podem ter diversas causas, de modo 

que o tratamento varia de acordo com o 

diagnóstico estabelecido pelo médico.  

  

No tratamento de Úlcera não há necessidade de 

medicamentos. 

  

O álcool e o fumo não representa fatores de risco 

para o aparecimento de Úlceras. 
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AVALIAÇÃO - REVALIDANDO CONHECIMENTOS – FASE 2 

 – TODOS OS MÓDULOS 

 

                                        Figura 305 – 10 Melhores Técnicas de Estudo. 

 
Fonte: ACADEMIAWASHINGTON 

 

 

ATIVIDADES MNEMÔNICAS 
 
 

Questões dos Conteúdos estudados na Apostila – Saúde Fase 2  

RESPONDAS AS QUESTÕES ABAIXO: 

 
 

LER-DORT – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS 

1. L.E.R. (Lesão por Esforço Repetitivo) é uma doença? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

EXERCÍCIOS FÍSICOS E SEUS REFLEXOS 

2. Qual o benefício que o exercício físicos traz para o corpo? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ANOREXIA 

3. Quais as características da Anorexia? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

COLESTEROL 

4. Quem tem Colesterol alto precisa tornar medicamentos: 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA 

5. Qual a diferença entre Pressão Alta e Pressão Baixa? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
6. O  que é Esfigmomanômetro? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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OBESIDADE 

7. A Obesidade aumenta o risco da pessoa ter outras doenças? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

ANSIEDADE 

8. Toda pessoa tímida e ansiosa? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

DIABETES 

9. O diabetes é hereditário? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

INFARTO DO MIOCÁRDIO 

10. O Infarto sempre é fatal? 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC (DERRAME) 

11. Como é o diagnóstico perceptivo em AVC? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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RENAL CRÔNICA 

12. Quais as características principais dos rins dos seres humanos: 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

ANEMIA 

13. Quais os sintomas da Anemia? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

HEMOFILIA 

14. Como a Hemofilia se manifesta? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

DISTÚRBIO DO SONO 

15. Cite algumas dicas para ter um sono revigorante. 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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APENIA DO SONO 

16. Como acontece a Apneia do Sono? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
17. Como lidar ou conviver com a ronco 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

SÍNDROME DE DOWN 

18. Quando deve ser iniciado o tratamento de uma criança com Síndrome de Down? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

TDAH 

19. O TDAH tem cura? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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STRESS 

20. O Stress é Normal? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

EPILEPSIA 

21. A saliva durante uma convulsão pode transmitir a doença? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

VARIZES 

22. Descreve um pouco sobre as varizes primárias e secundárias  

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
GASTRITE 

23. Como evitar os sintomas da gastrites 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ÚLCERA 

24. Como é feito o tratamento da Úlcera? 

 

Resposta: ____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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