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Têmis 
 

“A Deusa da Justiça é uma Mulher” 
 
 

 
 
 

A figura de mulher na mitologia grega que representa a personificação da 
Justiça é a Deusa Têmis, filha de Urano (o Céu) e de Gaia (Terra). 

 
A espada que exibe representa a força de suas deliberações; a balança 

significa bom senso, equilíbrio e ponderação no julgamento das causas. 
 

É retratada, na maior parte das vezes, com venda nos olhos, a qual traduz 
objetividade nas decisões seja qual for a condição de cada pessoa. Quando 

aparece sem a venda, o significado é outro: designa a necessidade de manter 
os olhos bem abertos para que nenhum pormenor escape à sua percepção. 
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A LUTA COMEÇA NA SAÚDE 
 

Algumas questões ligadas à saúde da mulher conseguiram projeção por incidirem sobre 
uma grande parcela do universo feminino. É o caso do câncer de mama, considerado o segundo 
tipo de tumor mais freqüente no mundo, atingindo 22% das mulheres, segundo a Organização 
Mundial de Saúde. 

No Brasil, a alta taxa de mortalidade deve-se principalmente ao diagnóstico tardio, em 
estágios avançados da doença. O Ministério da Saúde (MS) estima que este ano (2010) 
terminará com um saldo de 49.240 novos casos detectados, que vão resultar em quase 12 mil 
mortes. É um risco estimado de 49 casos a cada 100 mil mulheres. Na região sudeste, a média é 
ainda mais alta – 65 diagnósticos em cada grupo de 100 mil. 

As mudanças nos hábitos e nos corpos das mulheres hoje em dia são indicadas pelos 
médicos como principais fatores a desencadear o câncer de mama com mais freqüência. Entre 
eles, a menarca (primeira menstruação) precoce e a menopausa tardia, o uso de 
anticoncepcionais orais, terapias de reposição hormonal e gestação após os 30 anos de idade.  

Na mesma esteira de preocupações à saúde da mulher vem o câncer de colo do útero, 
que deve ser detectado em 18.430 mulheres em 2010, segundo estimativa do MS. Todos os 
anos, são cerca de 500 mil novos casos – e 230 mil mortes. As mulheres devem redobrar a 
atenção com os fatores de risco à doença, que tem mais chances de ser desencadeado na 
presença do Papiloma vírus (HPV), como o tabagismo, vários parceiros sexuais, uso de 
contraceptivos orais e a iniciação sexual precoce.  Prevenir é sempre o melhor remédio, fazendo 
exames como o Papanicolau com a freqüência correta. 

E vale sempre recordar os alertas já publicados por esta cartilha em outra edição, como 
sobre o avanço da AIDS entre as mulheres. Estimativas da Unaids, o órgão da Organização das 
Nações Unidas (ONU) de atenção à doença, apontam que metade dos soropositivos no mundo 
hoje é do sexo feminino. Só na América Latina, são 550 mil portadoras do vírus HIV. E não é só 
isso que preocupa – as infectadas são cada vez mais jovens. Entre os jovens de 13 a 19 anos, 
60% são mulheres. 

As grávidas e casais que pretendem ter filhos devem ainda ficar atentos com os perigos 
trazidos pela gripe H1N1. Embora os cientistas ainda não tenham precisado os motivos exatos, 
as gestantes integram o grupo de risco, podendo entrar mais facilmente num quadro de 
pneumonia e ter um parto prematuro. Como a imunidade das grávidas diminui durante a 
gestação e o útero aumenta, comprimindo os seus pulmões e deixando-os mais sujeito a 
infecções, tais como sintomas de gripe, febre, dor de garganta e tosse, é preciso procurar um 
médico o mais rápido possível. 

Por último, mas não menos importante, devemos estimular as mulheres a optarem pelo 
parto normal, e reduzir o número de cesarianas desnecessárias. Na rede pública, segundo 
estatísticas do Datasus, em 2009 essa cirurgia foi realizada em cerca de 632 mil pacientes, entre 
as internações pagas – metade do número de partos normais, mas ainda assim um número alto.  

O parto natural é mais seguro para a mãe e para o bebê, e as cesáreas só são indicadas 
quando um deles corre risco de vida, trazendo maior chance de hemorragia e de infecção pós-
parto. Além disso, este procedimento é mais caro. E é assim, com informação e consciência, que 
devemos seguir nesta luta, mudando comportamentos e mentes, para zelar pela saúde da 
mulher e a de toda a sociedade. 

Estas são questões importantes ligadas à saúde da mulher, que essa Cartilha da 
Comissão da Mulher Advogada, apresenta de forma didática, buscando dar sua contribuição. 

Esta cartilha não tem quaisquer fins lucrativos nem interesse financeiro, o objetivo é 
servir de orientação para pessoas leigas e carentes, bem como para todos os colegas. 

 

Clarice D’Urso 
Maria Célia do Amaral Alves 
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UMA GUERRA A SER VENCIDA PELAS MULHERES 
 

Em um período de expressivas conquistas, tanto no campo social como nas arenas 
profissionais, um novo drama espreita as mulheres brasileiras: o triste aumento das doenças 
sexualmente transmissíveis – sobretudo a AIDS – no universo feminino. 

 

Na faixa etária dos 13 aos 19 anos, as estatísticas do Ministério da Saúde mostram que, pela 
primeira vez, ocorre uma inversão na incidência da contaminação pelo HIV. Hoje, nesse grupo de 
brasileiros existem 13 jovens mulheres portadoras do vírus para cada 10 homens. Considerando 
todas as faixas etárias, temos, para cada 15 homens com AIDS, 10 mulheres contaminadas, ou seja, 
um número muito expressivo, se comparados há anos anteriores, quando a mulheres eram minoria 
absoluta. 

 

Desde que foram confirmados os primeiros casos no território brasileiro, no início da década 
de 80, vem ocorrendo uma dramática “feminização” da doença. Inicialmente associada aos 
homossexuais masculinos, usuários de drogas injetáveis e pessoas com necessidade de transfusão 
periódica de sangue, a doença ultrapassou os limites dos chamados grupos de riscos e passou a 
atingir toda a sociedade de forma indiscriminada. As mulheres foram as mais afetadas, incluindo 
aquelas em relacionamentos ditos estáveis, que se sentiram protegidas.  

 

Esse problema decorre da imprudência alimentada na cultura da submissão feminina, 
apesar de tantas conquistas nas últimas décadas. Mesmo atingidas por campanhas do governo, que 
alertam para os riscos e incentivam o uso do preservativo, a mulher brasileira muitas vezes se 
esquece das orientações para o sexo seguro. Os motivos para baixar guarda são os mais diversos e 
vão desde o medo de ser rejeitada pelo companheiro até ser discriminada moralmente por portar 
preservativos.  

 

Nesse cenário, em suas mais recentes ações educativas, o Ministério da Saúde vem 
estimulando a mulher jovem a exigir o uso do preservativo em todas as suas relações sexuais. 
“Tenha atitude” virou a palavra-chave contra o avanço do contágio feminino. Isso tudo não está 
ocorrendo por acaso. As pesquisas são alarmantes e quando se trata do sexo com segurança, 
conscientemente decidido, com vista a preservar a vida, a mulher está se descuidando.   

 

Esse mesmo estudo do Ministério da Saúde, que avaliou o comportamento sexual do 
brasileiro – dos 16 aos 65 anos – e que vive em áreas urbanas, mostra as raízes do crescimento no 
número de casos de AIDS entre as mulheres.  

 

Em relações sexuais eventuais, quase 70% dos homens recorrem ao preservativo, enquanto, 
entre as mulheres, esse índice não chega a 50%. Outro detalhe angustiante sobre o universo 
feminino é que, na faixa etária dos 16 aos 19 anos, 86% dos meninos usam camisinha, mas somente 
42% das meninas usam a proteção, justamente no grupo em que houve a inversão na incidência.  

 

Além da AIDS, as mulheres estão se expondo mais aos riscos de outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Na lista, figuram velhos males conhecidos, que há muitas gerações causam 
transtornos clínicos e sociais às suas vítimas: Hepatite B, Sífilis, Gonorréia, Tricomoníase, Clamídia, 
Gardenerose, Herpes genital e o HPV, associado ao câncer de colo uterino – quarta causa de morte 
por câncer entre as brasileiras.  

 

Urge, de forma firme, pensar em um plano de conscientização, sobretudo entre as mulheres, 
para o problema. É preciso frisar sempre que os avanços dos coquetéis antiretrovirais e a queda da 
mortalidade pela AIDS não são motivo para relaxar na prevenção. As campanhas devem ser 
perenizadas e voltadas para toda a sociedade, contemplando o pleno exercício da sexualidade, mas 
sempre de forma segura e consciente. A AIDS ainda não tem cura! 

 

Luiz Flávio Borges D’Urso 
Presidente da OAB SP 
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PARA PRESERVAR A FORÇA DE TRABALHO FEMININA 
 
Boa parte da população brasileira segue buscando atendimento médico no Sistema 

Único de Saúde. Correto quanto à universalização da atenção médica, o SUS, contudo, não 

consegue se livrar das enormes filas de espera. Quem pode aguardar três meses por uma 

consulta? Que tipo de cirurgia pode esperar até um ano para ser realizada? 

 

Os que têm condições para tanto adquirem planos de saúde privados e se livram das filas 

do serviço público. Outros se tornam conveniados por intermédio de seus empregadores, 

inserindo-se em planos coletivos. Essa parcela da população, privilegiada em relação àquela 

usuária do SUS, acaba por vezes arcando com despesas fixas além de suas possibilidades, em 

decorrência do inevitável passar dos anos: os reajustes por critério de faixa etária que os 

convênios nos impõem são freqüentemente irreais. 

 

Acabamos todos encurralados entre o sistema público de saúde e a medicina 

suplementar. Em muitos casos, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo tem se 

revelado uma terceira opção, particularmente no campo da saúde da mulher, cuja conduta de 

vida, desde muito cedo, deve contemplar hábitos preventivos. Ciente disso, todo ano a CAASP 

promove a Campanha de Saúde da Mulher, aberta a advogadas e companheiras de advogados 

inscritos na Seção de São Paulo da OAB. Registre-se que, em 2009, perto de 3 mil mulheres 

passaram por consulta ginecológica e exames preventivos contra o câncer de mama, o câncer 

de colo do útero e a osteoporose. 

 

A mulher precisa permanecer atenta, precisa conhecer seu corpo, seu amadurecimento, 

seu envelhecimento. Precisa estar bem informada sobre doenças sexualmente transmissíveis, 

depressão, diabetes. Tanto quanto o homem, a mulher não pode deixar de se inteirar a respeito 

dos malefícios do tabaco e do álcool. 

 

Todos esses temas – e muitos outros - estão contidos nesta segunda edição da Cartilha 

de Saúde da Mulher, que a Caixa e a OAB-SP publicam com o intuito de que se torne um 

instrumento de esclarecimento e orientação, numa linguagem simples e didática. Nosso 

objetivo final é que a mulher advogada preserve sua excepcional força de trabalho, tão 

indispensável ao Direito. 

 

 

Fabio Romeu Canton Filho 
Presidente da CAASP  
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PREVENÇÃO: PALAVRA-CHAVE DA BOA SAÚDE DA MULHER 
 
Exames preventivos e qualidade de vida ainda são apontados como a melhor maneira de 

livrar a mulher de seus principais problemas de saúde, incluindo os temidos cânceres de 
intestino, de mama e de colo uterino - nesta ordem - os mais assíduos no universo feminino.  

 
O câncer de intestino, que pode ser facilmente detectado com exame de ultrassom do 

abdome, é um dos terrores entre as mulheres e só perde para o câncer de mama e do colo de 
útero, que são igualmente diagnosticados com o mesmo exame. Mais simples ainda: apenas com 
um auto-exame de toque à frente do espelho ou um exame Papanicolau, que toda a mulher deve 
realizar uma vez ao ano para a prevenção do câncer de colo uterino. Tudo muito rápido e 
eficiente.  Basta uma raspagem das células do colo e do canal cervical, durante um exame de 
rotina. Esse procedimento serve também diagnosticar infecções causadas pelo HPV, vírus 
apontado como um dos causadores do câncer, que vem ganhando espaços com uma maior 
liberalidade sexual da mulher. 

 
Os problemas do intestino grosso estão relacionados ao câncer de colo/reto e suas 

possíveis causas são, basicamente, o sedentarismo, cigarros, dietas pobres em fibras, as bebidas 
alcoólicas e carnes em excesso, além de fatores hereditários e emocionais. Ou seja, adotar 
hábitos saudáveis contribui imensamente para diminuir as chances de desenvolver algumas 
doenças, sobretudo em mulheres acima de 60 anos que sofrem com mais freqüência 
inflamações intestinais. Portanto, convém sempre estarem atentas a sintomas como 
sangramento, hemorróidas e anemia. Por meio de exames apropriados, como a 
retocigmoidoscopia ou a colonoscopia, pode-se constatar a existência de lesões intestinais, 
como pólipos que são precursores do câncer de intestino. 

 
À medida que a idade avança, aumentam também os riscos de problemas 

cardiovasculares, que são sobremaneira amplificados após a menopausa, quando, geralmente, 
aparecem os casos de hipertensão arterial. Naturalmente, o enfarte pode acorrer em qualquer 
idade, porém com a diminuição do hormônio estrógeno, associada a fatores socioambientais, 
como obesidade, estresse, sedentarismo, tabagismo, esse risco torna-se ainda mais possível. 
Somem-se também problemas como o colesterol alterado ou hipertensão, que podem ampliar 
as chances de derrame, principalmente quando o quadro de saúde da mulher envolve também 
diabetes. Além disso, vale fazer uma polissonografia, que possibilita detectar 84 doenças do 
sono, entre elas a apnéia, que pode levar à morte. 

 
Uma vida saudável, com qualidade, juntamente com a prática costumeira de exames 

preventivos, são primordiais para preservar a saúde e a vida. Sabemos, pois, que a rotina da 
mulher brasileira e, em particular da mulher advogada, vem, ao longo dos anos, mostrando-se 
cada vez mais atribulada e estressante. Porém, é preciso buscar um tempo também para as 
realizações e prazeres pessoais entre a árdua jornada nos escritórios e as audiências nos 
tribunais, para que se possa trazer mais sabor às conquistas profissionais.    

 
 
 

Tallulah Kobayashi Andrade Carvalho 
Diretora da OAB SP 
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CARTA ÁS MULHERES 
 
No ano de 2010, o Dia Internacional da Mulher completou 100 anos. Mas ainda 

precisamos de você para continuar nossa luta. 

 

Um século se passou, mas ainda é necessária a conscientização e afirmação da luta das 

mulheres por igualdade, dignidade e liberdade. 

 

Em 1910, na 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, na Dinamarca, a 

alemã Clara Zetkin propôs que a data fosse usada para conscientizar as mulheres e a sociedade 

no mundo todo. 

 

Existem várias versões para a origem do Dia Internacional da Mulher, mas todas 

decorrem das greves de trabalhadoras de fábricas têxteis desde a Revolução Industrial, no 

século 19. Em 8 de março de 1857, tecelãs de Nova York realizaram uma marcha por melhores 

condições de trabalho; redução da jornada, que chegava a 16 horas diárias; e igualdade de 

direitos, já que os salários eram até 60% menores que os dos homens. Em 100 anos, 

conseguimos aumentar, em média, 30% nossos salários. Se continuarmos neste ritmo, 

precisaremos de mais 100 anos de luta para chegar a salários iguais. 

  

Segundo dados do IBGE, no Brasil, as mulheres são a maioria da população e ao mesmo 

tempo, a minoria entre os trabalhadores ocupados. Já, o rendimento das trabalhadoras equivale 

a 70% do recebido pelos homens com a mesma escolaridade. 

 

De cada 100 brasileiras, 15 vivem ou já viveram algum tipo de violência doméstica, 

segundo a pesquisa Data Senado, de 2007. Apesar dos avanços da Lei 11.340/06, Lei Maria da 

Penha, que atendeu os principais tratados e convenções internacionais, os obstáculos para 

colocá-la em prática são muitos. 

  

Assumi a presidência da Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP com o objetivo de 

continuar lutando pela autonomia, igualdade, dignidade e proteção dos nossos direitos. 

Lamentavelmente, essa luta ainda está longe do fim e a batalha iniciada pelas corajosas 

mulheres há mais de 100 anos ainda guia nosso caminho. 

 

Para isso preciso da sua participação. Juntas, atingiremos a real igualdade de gêneros tão 

desejada e sonhada! 

 
 

Fabíola Marques 
Presidente da Comissão da Mulher Advogada 
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SIMPLES, DIDÁTICA E OPORTUNA 
 
 
A comunidade científica é unânime em reconhecer na prevenção a forma mais eficaz de 

se cuidar da saúde. Ações profiláticas e educativas, além de impedir o surgimento de boa parte 

das doenças, significam uma importante redução de despesas.  

 

Não se imagina, nos dias de hoje, uma medicina voltada exclusivamente ao tratamento 

dos pacientes enfermos, mas, sim, focalizada em condutas saudáveis. 

 

Na “Cartilha Saúde da Mulher” tal princípio é observado. Baseada em pareceres de 

médicos altamente qualificados em diversas especialidades, a cartilha serve como um 

verdadeiro guia de comportamento para a mulher que quer viver sem surpresas desagradáveis. 

 

O conteúdo não poderia ser mais oportuno, pois reúne desde problemas corriqueiros até 

doenças graves, as quais, se não diagnosticas precocemente, podem levar a mulher ao 

abandono do trabalho e, em alguns casos, à morte. 

 

Os conceitos expostos nessa publicação são, seguramente, o que existe de mais moderno 

em medicina preventiva e, em sua simplicidade, com certeza, contribuirão para garantir às 

leitoras uma vida com saúde. 

 
 

 
 
 
 

Shirley Mioto 
Médica da CAASP 
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É PRECISO EDUCAR-SE PARA ENFRENTAR O 
CRESCIMENTO DO USO DE DROGAS ENTRE AS MULHERES 

 
A mulher contemporânea é um ser polivalente, pois tem que lidar ao mesmo tempo com 

as pressões e tensões, no espaço público e privado, do dia a dia; esquecendo-se, com isso, de 
cuidar-se e de repente o seu corpo dá um grito de alerta. Isso pode ser um sinal que sua saúde 
vai mal, pois começa apresentar pouco rendimento profissional, com isso queda-se impaciente, 
e “entra em parafuso”. 

 
Entretanto, para desempenhar-se bem, é imprescindível manter o equilíbrio físico e 

mental. Para tanto, é necessário que o Estado formule políticas públicas baseadas na prevenção 
de doenças e recuperação dos pacientes. Por outro lado, a sociedade também pode cooperar na 
prevenção delas antes que se instalem.  

 
Coadunando-se com esse entendimento, o presidente da OAB SP, Dr. Luiz Flávio Borges 

D´Urso, há pouco tempo,  empossou os membros da Comissão de Estudos Sobre Educação e 
Prevenção de Drogas e Afins, o que contribuirá muito para prevenir-se  antes que  esse mal  se 
instale. 

 
Nesse contexto, é de bom alvitre adverti-las que se deve ter em mente que o uso 

indevido de drogas faz mal a saúde.  Com relação ao alcoolismo, ele decorre de um conjunto de 
fatores: há motivos sociais, como a aceitação do álcool pela sociedade, os distúrbios 
psicológicos, como neuroses e depressões, problemas pessoais – exemplificando: solidão, baixa 
auto-estima, dentre outros. 

 
Além do que, o álcool é uma droga e o seu uso abusivo é responsável pela maioria dos 

acidentes de trânsito; na região metropolitana do Estado de São Paulo, 48,3% das vítimas fatais 
em acidentes de trânsito apresentavam dosagem alcoólica acima do permitido pelo Código de 
Trânsito Brasileiro. 

 
É de ressaltar-se, ainda, que no passado o problema da dependência química do álcool 

era tipicamente masculino e, hoje, atinge um batalhão de mulheres. Com exatidão, não se sabe 
quantas elas são no Brasil. Mas, os especialistas detectam que esse contingente está crescendo.  

 
Assim, para prevenir-se é necessário ter conhecimento das causas do mal para que se 

tenha controle sobre elas, a saber: 
 

 A DILUIÇÃO DO ÁLCOOL NO ORGANISMO FEMININO 
 

Em virtude desses graves motivos, faz-se necessário descrever o caminho do álcool. O 
álcool é absorvido pelo aparelho digestivo, vai para o sangue e distribui-se no organismo. Dilui-
se na água, mas não em tecidos gordurosos. Como o organismo feminino possui mais gordura e 
o masculino, mais água, a diluição no corpo do homem é maior. Assim, mesmo bebendo igual 
quantidade que a mulher, ele, em geral, leva mais tempo para ficar embriagado.  

 
O homem tem no estômago mais enzimas que metabolizam o álcool e o transforma em 

outra substância antes que chegue ao fígado, principal órgão encarregado de eliminá-lo. 
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 SEQÜELAS FÍSICAS NO ORGANISMO FEMININO 
 

Teoricamente, um homem que bebe demais terá seqüelas físicas, principalmente a 
cirrose, ao final de alguns anos. Para a mulher, elas virão mais cedo. A mulher pode ter ausência 
de menstruação e infertilidade.  

 
Com o organismo enfraquecido e desnutrido, há queda de pelos. Surgem rugas precoces, 

porque a pele se desidrata. A mulher que, durante a gestação, faz uso abusivo de bebida 
alcoólica, pode ter um bebê com síndrome fetal (a criança nasce prematura, em baixo peso e é 
extremamente irritável). 

 Essa criança tem incapacidade para sugar, tremores e distúrbios físicos de malformação, 
com ausência de queixo, olhos muitos separados, surdez, debilidade mental e microcefalia.  

 
Fatores de risco e proteção ao uso indevido das drogas 
Os fatores de risco e proteção ao uso indevido de drogas estão bem solidificados na 

literatura científica, havendo consenso sobre alguns deles. Existem fatores de natureza 
biológica, psicológica e social, cuja presença ou ausência aumenta a possibilidade de que uma 
pessoa consuma drogas.  

 
Com relação às mulheres, além de outros motivos, elas têm buscado na droga uma 

compensação para os seus problemas. Isso se deve ao fato da mulher ter mudado de 
comportamento. Ela vem conquistando o seu espaço e sua fatia de responsabilidade no 
mercado de trabalho. Passou a competir com os homens e arcar com mais encargos.  

 
 ENTÃO O QUE FAZER?  

 

O trabalho de prevenção ao uso indevido de drogas evoluiu da repressão ao usuário e do 
amedrontamento da população para um novo enfoque, dirigido para a educação e para a saúde, 
centrado na valorização da vida e na participação da comunidade. 

 
Há várias linhas de atuações desenvolvidas pelas instituições que trabalham com esse 

tema. Contudo, o conjunto de técnicas que visam melhorar a auto-estima, a capacidade de lidar 
com a ansiedade, a habilidade de decidir e interagir com o grupo, a comunicação verbal e a 
capacidade de resistir à pressão de grupo auxilia a modificar esses fatores que são tidos como 
possíveis predisposições ao uso de drogas. 

 
Eliminar a droga é utopia, tem-se que conviver com a maioria delas por necessidade 

terapêutica. O que se pode fazer, no campo da prevenção, é diminuir a sua disponibilidade, por 
meio de um controle rigoroso, legislação adequada e minimizar a sua atratividade, por meio da 
educação. 

 
Por derradeiro, é de alertar-se, que nos dias atuais, há estudos científicos comprovando 

que a religião e espiritualidade são fatores de proteção à instalação dessa doença e de sua 
recuperação.  

Assim sendo, boa leitura. 
Elisabeth Massuno 

Delegada de Polícia do Denarc / Divisão de Prevenção e Educação 
Membro Consultora da Comissão de Estudos Sobre 
Educação e Prevenção de Drogas e Afins da OAB SP 

Mestre em Direito pela PUC/SP 
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DIRETORIA DA OAB SP - ELEITA PARA O TRIÊNIO 2010/2012 

 
 
 
Presidente da OAB-SP 

Luiz Flávio Borges D’Urso 

 

Vice-Presidente da OAB-SP 

Marcos da Costa 

 

Secretário-Geral da OAB SP 

Braz Martins Neto 

 

Secretária-Adjunta da OAB SP 

Clemencia Beatriz Wolthers 

 

Tesoureiro da OAB SP 

José Maria Dias Neto 

 

Diretora Adjunta da OAB SP 

Tallulah Kobayashi de A. Carvalho 

 

Diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB SP 

Umberto Luiz Borges D’Urso 
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Teresa Cristina Della Mônica Kodama  
Yara Batista de Medeiros  
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OBJETIVO DA CARTILHA 

 
 
 
Proporcionar aos envolvidos, em especial às Comissões da Mulher Advogada das 

diversas Subsecções do Estado, uma meta de trabalho. 

 
Evidentemente que cada Subsecção deverá verificar em que realidade se encontra o seu 

público alvo e aplicar com a ajuda de cada coordenadoria específica o trabalho a ser 

desenvolvido em sua região. 

 
Cada Coordenadora dentro da sua área de atuação poderá fornecer subsídio técnico 

assessorando as Subsecções. Estas por sua vez, manterão um grupo de atuação localizado e em 

sintonia com a Seccional, podendo inclusive optar por novos nichos de trabalhos voltados à 

finalidade e objetivos específicos desta Comissão. 

 
As Assessoras também contribuirão de forma incisiva para que haja o intercâmbio de 

trabalhos realizados por cada coordenaria e Comissões da Mulher nas Subsecções no âmbito de 

sua atuação. 

 
Trata-se de um trabalho de equipe envolvendo as Subsecções e Seccional visando um 

trabalho institucional voltado à cidadania, as mulheres de nossa sociedade e em especial as 

advogadas. 

 
Objetivamos um envolvimento maior da classe jurídica feminina, para que dentro de 

cada especialidade propague a mudança comportamental, com maior participação das 

advogadas na alteração do quadro político nacional.  
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METAS DA COORDENADORIA 

 
 
 
Incentivar a participação ativa da mulher advogada nas campanhas de saúde oferecidas 

pela CAASP e outros órgãos correlatos; 

 

Promover palestras para orientação da população carente voltado à saúde da mulher em 

parceria com a Coordenadoria de Eventos Culturais Específicos, em doenças específicas nas 

diversas regiões do Estado; 

 

Promover programas de conscientização da saúde da mulher em intercâmbio com as 

entidades afins e ONG’s, SESI, SENAI, Polícia Civil, Exército etc. 

 

Buscar atendimento especializado e credenciamentos médicos voltados à saúde da 

mulher advogada; 

 

Elaborar cartilha de orientação às Subsecções do Estado; 

 

Participar das reuniões mensais trazendo relatórios dos trabalhos desenvolvidos e em 

parceria com a assessoria do interior. 
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O DIREITO DA MULHER 

 
 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seu artigo 5°(caput) que: 

 

Art. 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e no artigo 226 § 5º que “Os 

direitos e deveres à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

 

  

DIREITO DA MULHER À SAÚDE 

 

Todas as mulheres têm direito à saúde, sejam elas casadas ou solteiras, com filhos ou 

sem, grávidas ou não, têm direito aos cuidados médicos, a fim de prevenir, detectar 

precocemente, tratar e reabilitarem-se de qualquer problema de saúde aos quais estejam 

expostas ou que com elas possam ocorrer. 
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DIFERENÇAS FISIOLÓGICAS ENTRE HOMENS E MULHERES 
 

CÉREBRO 
O cérebro masculino é 15% maior e 10% mais pesado que feminino. 
As mulheres utilizam as duas metades do cérebro para uma mesma função, portanto 
com mais eficiência. 
 

OLFATO 
 olfato masculino é menos aguçado. 
O olfato feminino tende a ser mais aguçado; durante o período da ovulação fica mais 
apurado ainda. 
 

VISÃO 
No sexo masculino a visão central é de longa distância; é mais aguçada. 
No sexo feminino, porém, a visão periférica é melhor. Por terem dois cromossomos “X” 
que controlam as células da retina, tem mais facilidade para diferenciar as cores. 
 

PALADAR 
O homem distingue melhor sabores amargos. 
A mulher distingue melhor sabores doces. 
 

AUDIÇÃO 
O sexo feminino ouve melhor, principalmente sons agudos. 
 

PULMÃO 
O volume do pulmão masculino é 20% maior, portanto eles têm maior capacidade 
respiratória. 
Como tem menos hemoglobina circulando no sangue a respiração no sexo feminino é 
menos eficiente. 

As mulheres são mais sensíveis às substancias tóxicas do cigarro. Na mulher é 72% 
maior a probabilidade de câncer de pulmão em relação ao homem. 
 

CORAÇÃO 
No homem o coração é 30% em média maior que na mulher. Os batimentos cardíacos 
são em média de 55 a 70 por minuto. 
O calibre das artérias coronárias das mulheres é 15% menor em relação ao dos homens. 
Seu coração bate 10% mais rápido que o masculino, de 60 a 80 batimentos por minuto 
em média. 
 

PRESSÃO ARTERIAL 
No homem é mais alta. 
Na mulher tende a ser mais baixa. Depois da menopausa a tendência é se equipar à dos 
homens. 
 

SISTEMA IMUNOLÓGICO 
No sexo masculino é menos eficiente. 
Os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, estimulam as atividades do 
sistema imunológico, com isso, as células de defesa são mais eficientes. 
 

SISTEMA DIGESTIVO 
No homem, os movimentos peristálticos são mais rápidos. 
Devido aos hormônios ovarianos, os movimentos peristálticos são mais lentos.  
As mulheres têm o intestino mais preso. 
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TEMPERATURA CORPORAL 
Devido à testosterona, o organismo masculino funciona num ritmo mais acelerado, sua 
temperatura corporal é mais alta. 
A temperatura corporal da mulher não é tão elevada. A mulher geralmente sente mais o 
frio que o homem. 
 

PELE 
A pele masculina é mais grossa e tem menor propensão a rugas. 
Dez vezes mais fina que a pele masculina, a feminina tem maior propensão a rugas. 
 

OSSOS 
As células construtoras de ossos estão menos sujeitas ao envelhecimento nos homens; 
eles são menos propensos a sofrerem de osteoporose. 
A densidade óssea feminina é 10% menor, com isso a propensão à osteoporose é maior. 
 

OSTEOPOROSE  

O sexo masculino é mais protegido contra a osteoporose, um em cada oito tem a doença 
após os 50 anos. 
 

DOR 
O sexo masculino é mais sensível à dor. Sentem por mais tempo e com maior 
intensidade. 
O sexo feminino é menos sensível à dor. 
 

AIDS 
O risco de contaminação pelo vírus HIV por via sexual é 9 vezes maior para as mulheres. 
O esperma contaminado pode permanecer na vagina por até uma semana após a relação. 
 

TABAGISMO 
O homem tem maior facilidade para parar de fumar. 
A mulher tem maior dificuldade para deixar de fumar. Entre as mulheres o vicio é mais 
psicológico do que químico. 
 

STRESS 
O sexo masculino é menos suscetível ao stress. 
O sexo feminino é mais suscetível às crises de stress. O estrógeno, abundante no 
organismo feminino, intensifica o funcionamento das glândulas adrenais, responsáveis 
pela produção dos hormônios do stress. 
 

DIABETES TIPO II 
No homem em, os diabetes são responsáveis por dobrar o risco de doenças 
cardiovasculares. 
Na mulher, o risco de doenças cardiovasculares decorrentes da diabetes é quatro vezes 
menor. 
 

DEPRESSÃO 
Para cada homem com depressão há duas mulheres sofrendo dela. 
Pesquisas indicam que os homens têm maior dificuldade que as mulheres em admitir o 
problema e procurar tratamento. 
O sexo feminino, menos protegido, tem um caso em cada quatro mulheres acima dos 50 
anos. 
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ALCOOLISMO 

 
É uma doença causada pela dependência física e mental do álcool. É provocada pelo 

consumo intenso e a longo prazo da substância.  Dois são os tipos de doentes alcoólicos: os que 
consomem a bebida descontroladamente e os que sofrem de impulso irresistível á substância, 
levando-os a ingerirem-na em grande quantidade (disposomaníacos). 

 
Num estado mais grave os alcoólicos podem sofrer de sintomas como alucinações, lapsos 

de memória, e se privado da bebida subtamente pode ter convulsões e tremores, conhecidos 
como delirium tremens.  Distúrbios no fígado, problemas físicos e mentais bem como a cirrose, 
podem ocorrer se a ingestão for continuada. 

 
Os fatores sociais e psicológicos são as principais causas do inicio da ingestão do álcool, 

embora existam correntes que evidenciam como sendo o alcoolismo um fator hereditário. 
 
Os efeitos das bebidas alcoólicas acontecem em duas fases. Na primeira delas o álcool 

age como um estimulante, e deixa a pessoa mais eufórica e desinibida, mas à medida que as 
doses vão aumentando e o tempo vai correndo, passa-se à segunda fase, na qual começam a 
surgir depressores do álcool, a diminuição da coordenação motora, dos reflexos, deixando a 
pessoa sonolenta. 

 
 Isso significa que, enquanto a alcoolemia está subindo, ainda no primeiro ou segundo 

copo de bebida, o álcool nos faz sentir cheios de energia, com sensação de poder e alegria. No 
entanto, conforme o tempo passa, o álcool provoca exaustão e sono. 

 
Teor Alcoólico 
As bebidas variam quanto à quantidade de álcool puro que contém. Veja abaixo o teor 

alcoólico aproximado de cada tipo de bebida. 
 Cerveja e Chope – 4% a 6% 
 Vinho – 12% 
 Licores – 15% a 30% 
 Destilados (pinga, vodka, conhaque, whisky) – 45% á 50% 

 
Mas não se iluda: mesmo tendo menor teor alcoólico, se você beber muito pode ficar 

embriagado. 
 
Qual o efeito do álcool sobre homens e mulheres? 
 

Os homens, em geral, pesam bem mais que as mulheres. Enquanto um jovem do sexo 
masculino pesa em média 75 kg, uma jovem pesa em torno de 55 kg. 

Em média, a proporção de água corporal de um homem (55-65%) é maior que a de 
mulher (45-55%). Quanto mais água corporal, maior diluição do álcool. 

Os níveis de uma enzima do estômago que auxilia no metabolismo do álcool 
(desidrogenase do álcool) são de 70% a 80% mais elevados nos homens do que nas mulheres. 

Isso faz com que as mulheres sejam muito mais vulneráveis do que os homens a 
desenvolver cirrose hepática e a ficarem perturbadas cognitivamente com o álcool. 

As alterações hormonais também afetam o nível de álcool no sangue (alcoolemia). 
Estudos mostraram que as mulheres ficam intoxicadas por tempo mais longo no período que 
vai de uma semana antes da menstruação há uma semana depois do seu início. 
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Como identificar o alcoolismo? 
 
Com algumas variações, o alcoolismo é caracterizado por: 
Compulsão (necessidade forte ou desejo incontrolável de beber). 
Perda do Controle (incapacidade freqüente de parar de beber, uma vez que já começou). 
Tolerância (necessidade de aumentar a quantidade de álcool para sentir os mesmos 

efeitos). 
Persistência do uso mesmo sabendo que ele está causando problemas. 
Sintomas de abstinência (ocorrência de náusea, suor, tremores, ansiedade quando o 

indivíduo interrompe o uso da bebida). 
 

1 - O que é alcoolismo? 
O alcoolismo é o conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e 

prolongado do álcool e todas as suas conseqüências. Dentro do alcoolismo existe a 
dependência, a abstinência, o abuso (uso excessivo, porém não continuado), a intoxicação por 
álcool (embriaguez), a síndrome de amnéstica (perdas restritas da memória), distúrbios de 
ansiedade, sexuais, do sono e distúrbios inespecíficos. E por fim o delirium tremes, que pode ser 
fatal. 

 
2 – Quais suas conseqüências? 
O álcool usado cronicamente produz dependência. Geralmente seu uso começa em 

pequenas quantidades, ocasionando sensações de bem estar, alegria, excitação, facilidade de 
comunicação. Em maiores quantidades aparece irritabilidade, sonolência, tontura, ataxia 
(dificuldade de caminhar), que podem ficar mais graves, com perda de consciência, anestesia, 
coma profundo e morte por depressão respiratória. A ingestão de álcool ocasiona vasodilação 
(aumento do diâmetro dos vasos), perda de calor pela pele e diminuição corporal. 

 
O alcoolista diminui a produtividade no trabalho e pode mudar seu relacionamento com 

amigos e familiares. O fígado pode ser lesado, apresentando hepatite e cirrose. O fígado 
funciona como se fosse uma “usina”, trabalhando os alimentos e queimando as substâncias mais 
tóxicas que chegam ao nosso organismo. A sua lesão impede esta função. O alcoolista é uma 
pessoa desnutrida por que se alimenta menos, além do aparelho digestivo também sofrer 
lesões, diminuindo a absorção de alimentos, principalmente de vitaminas. 

 
3 – Estresse e Alcoolismo 
O estresse não determina o alcoolismo, mas estudos mostraram que pessoas submetidas 

a situações estressantes para as quais não encontra alternativa, tornam-se mais 
freqüentemente alcoólatras. O álcool possui efeito relaxante e tranqüilizante semelhante aos 
dos ansiolíticos. O problema é que o álcool tem muitos mais efeitos colaterais que os 
ansiolíticos. 

 
4 – Álcool e Direção 
 A ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e 

seus reflexos, comprometendo a capacidade de dirigir veículos, ou operar outras máquinas. 
Pesquisas revelam que grande parte dos acidentes são provocados por motoristas que haviam 
bebido antes de dirigir. Neste sentido, todo o motorista que apresentar mais de 0,0MG de álcool 
por litro de sangue. A quantidade de álcool necessária para atingir essa concentração no sangue 
é equivalente a beber cerca de 600ml de cerveja (duas latas de cerveja ou três copos de chope), 
200ml de vinho (duas taças) ou 80ml de destilados (duas doses). A legislação brasileira não 
permite a concentração de álcool no organismo na quantidade acima de 0,0MG/ml sangue. 
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Relação da concentração de álcool no sangue e as mudanças de comportamento 
Euforia (sensação de bem-estar)........................................................30mg% 
Pequena incoordenação motora.........................................................50mg% 
Excitação, ataxia...........................................................................150mg% 
Tontura, irritabilidade.....................................................................250mg% 
Estupor.......................................................................................300mg% 
Anestesia.....................................................................................400mg% 
Coma profundo, morte.....................................................................500mg% 
 
5 – Álcool e gestação 
O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação pode trazer conseqüências para o 

recém-nascido, sendo que, quanto maior o consumo, maior a chance de prejudicar o feto. Desta 
forma, é recomendável que a gestante evite o consumo de bebidas alcoólicas, não só ao longo da 
gestação como também durante todo o período de amamentação, pois o álcool pode passar 
para o bebê através do leite materno. 

 

Cerca de um terço dos bebês de mães dependentes do álcool, que fizeram uso excessivo 
durante a gravidez, são afetadas pela “Síndrome fetal pelo álcool”. Os recém-nascidos 
apresentam sinais de irritação, mamam e dormem pouco, alem de apresentarem tremores 
(sintomas que lembram a síndrome de abstinência). As crianças severamente afetadas e que 
conseguem sobreviver aos primeiros momentos de vida, podem apresentar problemas físicos e 
mentais que variam de intensidade de acordo com a gravidade do caso. 

 
6 - Álcool e danos cerebrais   
Os resultados de exames pos-mortem (necropsia) mostram que pacientes com histórias 

de consumo prolongado e excessivo de álcool tem o cérebro menor, mais leve e encolhido do 
que o cérebro de pessoas sem história de alcoolismo. Esses achados continuam sendo 
confirmados pelos exames de imagem como a tomografia, a ressonância magnética e a 
tomografia por emissão de fótons. O dano físico direto do álcool sobre o cérebro é um fato já 
inquestionavelmente confirmado. A parte do cérebro mais afetada costuma ser o córtex pré-
frontal, a região responsável pelas funções intelectuais superiores como o raciocínio, 
capacidade de abstração de conceitos e lógica. 

 
Os mesmos estudos que investigam as imagens do cérebro identificam uma 

correspondência linear entre a quantidade de álcool consumida ao longo do tempo à extensão 
do dano cortical. Quanto mais álcool mais dano. Depois do córtex, regiões profundas seguem na 
lista das mais acometidas pelo álcool: as áreas envolvidas com a memória e o cerebelo que é a 
parte mais responsável pela coordenação motora. 

 
7 - O álcool e os adolescentes 
Milhões de crianças e adolescentes convivem com algum parente alcoólatra no Brasil. As 

estatísticas mostram que eles estarão mais sujeitos a problemas emocionais e psiquiátricos do 
que a população desta faixa etária não exposta ao problema, o que de alguma forma significa 
que todos eles serão afetados. Na verdade 59% não desenvolvem nenhum problema. O 
primeiro problema que podemos citar é a baixa-estima e auto-imagem com conseqüentes 
repercussões negativas sobre o rendimento escolar e demais áreas do funcionamento mental, 
inclusive em teste de QI. 

 



 Comissão da Mulher Advogada 

23 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

Esses adolescentes e crianças tendem quando examinados a subestimarem suas 
próprias capacidades e qualidades. Outros problemas comuns em filhos e parentes de 
alcoólatras são persistência em mentiras, roubo, conflitos e brigas com colegas, vadiagem e 
problemas com o colégio. 

 

Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é 
considerado uma droga psicotrópica, pois ele atua no sistema nervoso central, provocando uma 
mudança no comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver 
dependência, Apesar de sua ampla aceitação social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando 
excessivo passa a ser um problema. 

 

Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de 
embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo dependendo da dose, freqüência e 
circunstancia, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo. Desta 
forma, o consumo inadequado do álcool é um importante problema de saúde pública, 
especialmente nas sociedades ocidentais, acarretando altos custos para a sociedade e 
envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. 

 
8 - Como tratar? 
O alcoolismo é uma doença e requer tratamento especializado. A Secretária de Estado de 

Saúde possui o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRA-TOD). O serviço é 
gratuito e aberto a todos os cidadãos. Para maiores informações entre em contato. 

Os municípios dispõem dos CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e 
Drogas). Procure ajuda na Prefeitura do seu Município! 
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DICAS 
 

Dieta e Álcool 
 

Você sabia que: 
Um copo de caipirinha representa cerca de 10% da quantidade de calorias que uma 

mulher jovem precisa para se manter durante o dia.  
 
Um copo de caipirinha tem 250 calorias, ou seja, mais do que um pãozinho francês 135 

cal) ou dois ovos fritos (110 calorias cada). Uma garrafa de cerveja tem 300 calorias, ou 
equivalente a uma refeição completa. Com 300 calorias você pode compor um almoço com uma 
porção de arroz, feijão, salada verde e 100 gramas de peixe cozido. 

 
Um cálice de vinho branco seco, uma das bebidas alcoólicas que tem menos calorias, tem 

quantidade equivalente a de um prato de sopa. Um copo de vinho branco tem 85 calorias e um 
prato de sopa caseira de vegetais (160g) tem 72 calorias. 

 
Dicas para curar a bebedeira 
A única maneira de curar embriaguez é esperar o álcool ser metabolizado pelo nosso 

corpo.  Não há outra forma, nunca houve, independentemente do que você já ouviu falar por aí.  
Em média, cada dose de álcool ingerida demora um pouquinho mais de uma hora para ser 
totalmente metabolizada pelo corpo de um homem sadio, de cerca de 1,70m de altura e 70kg de 
peso. Este tempo pode variar, dependendo do peso e do sexo da pessoa. Alguém que tomou 2 
caipirinhas, 3 copos de cerveja e um chope, precisará de seis horas para ficar totalmente sóbrio. 

 
A mulher é mesmo o sexo frágil quando o assunto é bebida. 
As mulheres absorvem o álcool contido nas bebidas de forma diferente dos homens e 

ficam intoxicadas (alcoolizadas) muito mais facilmente. Numa situação de grupo, com homens e 
mulheres bebendo, é importante que as mulheres prestem atenção, não simplesmente 
“acompanhem” os homens, mas procurem encontrar seu próprio ritmo (que muitas vezes 
consiste em simplesmente tomar um delicioso suco de fruta ou um refrigerante, intercalado 
entre a doses de álcool). 
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LEI Nº 11.705, DE 19 DE JUNHO DE 2008 
 

Mensagem de Veto  
Conversão da Medida Provisória nº 415, de 
2008 

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que ‘institui o Código de Trânsito 
Brasileiro’, e a Lei no 9.294, de 15 de julho de 
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígeros, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 
220 da Constituição Federal, para inibir o 
consumo de bebida alcoólica por condutor de 
veículo automotor, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1o  Esta Lei altera dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de 
impor penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob a influência do álcool, e da Lei 
no 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 
termos do § 4o do art. 220 da Constituição Federal, para obrigar os estabelecimentos comerciais 
em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a estampar, no recinto, aviso de que constitui 
crime dirigir sob a influência de álcool.  

 
Art. 2o  São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos contíguos à 

faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o oferecimento de bebidas 
alcoólicas para consumo no local.  

§ 1o  A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais).  

§ 2o  Em caso de reincidência, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a multa será aplicada 
em dobro, e suspensa a autorização de acesso à rodovia, pelo prazo de até 1 (um) ano.  

§ 3o  Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a delimitação 
dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.  

 
Art. 3o  Ressalvado o disposto no § 3o do art. 2o desta Lei, o estabelecimento comercial 

situado na faixa de domínio de rodovia federal ou em terreno contíguo à faixa de domínio com 
acesso direto à rodovia, que inclua entre suas atividades a venda varejista ou o fornecimento de 
bebidas ou alimentos, deverá afixar, em local de ampla visibilidade, aviso da vedação de que 
trata o art. 2o desta Lei.  

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 300,00 (trezentos reais).  

 
Art. 4o  Competem à Polícia Rodoviária Federal a fiscalização e a aplicação das multas 

previstas nos arts. 2o e 3o desta Lei.  
§ 1o  A União poderá firmar convênios com Estados, Municípios e com o Distrito Federal, 

a fim de que estes também possam exercer a fiscalização e aplicar as multas de que tratam os 
arts. 2o e 3o desta Lei.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.705-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.705-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-404-08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Quadro/_Quadro%20Geral.htm#415-08
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Quadro/_Quadro%20Geral.htm#415-08
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L9294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L9294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art220§4
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§ 2o  Configurada a reincidência, a Polícia Rodoviária Federal ou ente conveniado 
comunicará o fato ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT ou, 
quando se tratar de rodovia concedida, à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, 
para a aplicação da penalidade de suspensão da autorização de acesso à rodovia.  

 
Art. 5o  A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 

modificações:  
I - o art. 10 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIII:  
“Art. 10.  .............................................................................................. 
XXIII - 1 (um) representante do Ministério da Justiça......” (NR)  
II - o caput do art. 165 passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 

que determine dependência:  Infração - gravíssima;  
Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
 Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado 

e recolhimento do documento de habilitação...........” (NR)  
III - o art. 276 passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 276.  Qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às 

penalidades previstas no art. 165 deste Código. 
 Parágrafo único.  Órgão do Poder Executivo federal disciplinará as margens de 

tolerância para casos específicos.” (NR)  
IV - o art. 277 passa a vigorar com as seguintes alterações:  
“Art. 277.  ............................................................................................... 
§ 2o  A infração prevista no art. 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente 

de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios 
sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.  

§ 3o  Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 
deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos 
no caput deste artigo.” (NR)  

V - o art. 291 passa a vigorar com as seguintes alterações:  
“Art. 291.  ............................................................................................... 
§ 1o  Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 

76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:  
I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência;  
II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de 

exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela 
autoridade competente;  

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h 
(cinqüenta quilômetros por hora).  

§ 2o  Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá ser instaurado inquérito 
policial para a investigação da infração penal.” (NR)  

VI - o art. 296 passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 296.  Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz 

aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, 
sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.” (NR)  

 VII -  (VETADO)  
VIII - o art. 306 passa a vigorar com a seguinte alteração:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art10xxiii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art165.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art276
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art277§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art291§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art296
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-404-08.htm
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“Art. 306.  Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de  
álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: 

 
Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos 

testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.” (NR)   
 
Art. 6o  Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis que 

contenham álcool em sua composição, com grau de concentração igual ou superior a meio grau 
Gay-Lussac.  

 
Art. 7o  A Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 

4o-A:  
“Art. 4o-A.  Na parte interna dos locais em que se vende bebida alcoólica, deverá ser 

afixado advertência escrita de forma legível e ostensiva de que é crime dirigir sob a influência 
de álcool, punível com detenção.”  

 
Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 9o  Fica revogado o inciso V do parágrafo único do art. 302 da Lei no 9.503, de 23 de 

setembro de 1997.  
 
Brasília,  16  de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República.  
 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.6.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art306
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art306p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9294.htm#art4a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art302pv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art302pv
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ALERGIA 

 
A Alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância estranha 

ao organismo, ou seja uma hipersensibilidade imunológica a um estímulo externo específico. Os 
portadores de alergias são chamados de “atópicos” ou mais popularmente de “alérgicos”. 

 

Sintomas 
O alérgico pode apresentar um ou vários dos sinais abaixo: 
 

 Espirros em salva (vários espirros seguidos) 
 Nariz obstruído, com respiração pela boca. 
 Coriza (secreção nasal aquosa e fluida) 
 Tosse repetitiva 
 Prurido (comichão) nos olhos, nariz, garganta e em qualquer parte do corpo. 
 Lacrimejação dos olhos 
 Erupções cutâneas 
 Urticárias 
 Edema (inchaço) nos lábios ou nas pálpebras (angioedema) 
 Conjuntivite, faringite, sinusite e otite alérgicas. 
 Marcas nas pálpebras 
 Dispnéia (falta de ar) 

 

Tratamento 
O tratamento pode ser dividido entre a fase aguda (quando o paciente apresenta 

exacerbação dos sintomas) e fase crônica. 
 

Fase aguda 
O tratamento da fase aguda é feito com anti-histamínicos e corticóides por via 

endovenosa ou intramuscular. Nos casos de alergias respiratórias pode ser necessário 
nebulização com beta-adrenérgicos.    Medicamentos sintomáticos são prescritos conforme a 
necessidade de cada pessoa. É necessário também afastar a pessoa do agente que está causando 
a alergia. 

 

Fase crônica 
O tratamento na fase crônica, ou após o termino da fase aguda, é a desensibilização. A 

desensibilização é uma forma de imunoterapia onde o paciente recebe doses inicialmente mínimas 
que gradualmente vão aumentando, com doses progressivas do produto alergênico em questão. 

 

Predisposição 
A predisposição genética desempenha papel importante no desenvolvimento da doença 

atópica e existe um risco de alergia aumentado quando existe história familiar positiva de alergia.  
A probabilidade de uma criança desenvolver alergia gira em torno de 30% quando um 

de seus pais apresenta alergia. Essa probabilidade dobra quando ambos os pais ou um dos pais 
e um irmão são alérgicos.  

No entanto, uma alimentação com potencial alergênico reduzido nos primeiros meses de 
vida é benéfica para a saúde geral das crianças, independentemente da existência ou não de 
história familiar positiva de atopia. 

 

Alergia é uma doença? 
Trata-se mais de uma característica individual do que propriamente de uma doença. O 

individuo alérgico é aquele que reage de forma exacerbada a determinado estimulo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espirro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coriza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prurido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Garganta
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erup%C3%A7%C3%A3o_cut%C3%A2nea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urtic%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edema
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1bio
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lpebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjuntivite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faringite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinusite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Otite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispn%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-histam%C3%ADnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cortic%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Endovenoso&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intramuscular
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nebuliza%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta-adren%C3%A9rgico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintom%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alergia
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considerado normal para outro individuo não alérgico. Digamos que os indivíduos alérgicos 
possuem um limiar de tolerância inferior a certos estímulos. 

 

Como ficamos alérgicos? 
A alergia não aparece da noite para o dia. Cada vez que nosso organismo tem contato 

com uma substância estranha (antígeno), ele produz uma substância chamada de anticorpo. 
Esse anticorpo liga-se a determinadas células do nosso organismo e faz com que essas liberem 
substâncias responsáveis pelos sintomas clínicos das reações alérgicas. 

 

O que é alérgeno? 
O alérgeno é o termo usado para a substância que causa reação alérgica. Alguns estão no 

ar, como o pólen e os fungos, outros são encontrados em alimentos, por exemplo, no leite, nos 
frutos do mar nos ovos. Alguns insetos têm alérgenos em seu veneno, assim como certas 
plantas que também possuem substâncias alérgicas. No ambiente doméstico, os alérgenos 
encontrados mais freqüentemente são os tão conhecidos ácaros. 

 

Existe uma predisposição para alergia? 
Sabemos que crianças de pais alérgicos têm maior probabilidade de serem alérgicas. 

Crianças que possuem um de seus pais alérgicos têm 20 a 30% de chances de serem alérgicas, 
enquanto filhos de ambos os pais alérgicos já têm uma probabilidade de 60%. Por outro lado, a 
alergia pode se desenvolver em qualquer fase da vida e até mesmo em pessoas sem histórico 
familiar; basta, para isso, que a exposição desse indivíduo a determinado alérgeno ultrapasse o 
seu limiar de tolerância. 

 

Quais são os diferentes tipos de alergias? 
Quando a reação alérgica ocorre no sistema respiratório, podemos ter desde uma rinite 

alérgica até crises asmáticas de intensidades variáveis. 
Quando o órgão acometido é a pele, podemos ter reações alérgicas a picadas de insetos, 

até reações urticariformes gigantes. 
 

Como evitar as alergias? 
Quando se conhece o responsável pela alergia, por exemplo, em uma alergia alimentar, 

basta evitar o alimento na dieta. Quando o agente esta presente no ar, como a poeira ou os 
fungos, podemos tentar reduzir o seu contato por meio do que chamamos de controle 
ambiental.  

Esse consiste em cuidados diversos para diminuir o contato com os alérgenos no 
ambiente domiciliar, por exemplo, com uso de protetores plástico de colchão e travesseiros, de 
pano úmido diariamente nos pisos de casa, a troca das cortinas por persianas, etc.  

È possível também diminuir aos poucos a sensibilidade do individuo ao(s) alérgeno(s) 
pela imunoterapia (vacinas especificas) realizada com supervisão médica. 

 

É possível identificar os agentes responsáveis pelas alergias? 
Alem dos testes clínicos de provocação oral (exclusão e reintrodução do alimento 

“suspeito” da dieta), existe hoje uma série de métodos para avaliação diagnóstica das alergias, 
entre eles: 

 

Testes alérgicos que podem ser de leitura imediata (de 15 a 20 minutos), intradérmicos 
de provocação de contato (resultado em 72 horas). 

 

Exame de sangue (dosagem de lgE total e específica) – nesse teste são dosados 
anticorpos específicos contra uma grande variedade de alérgenos, como frutas, grãos, peixes e 
frutos do mar, proteínas de porco e vaca, ovos e laticínios, alérgenos inalantes, como pelos de 
animais, insetos, poeira e gramíneas, drogas, fungos e alérgenos ocupacionais. 
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ANSIEDADE 

 
Ansiedade, se caracteriza por um sentimento de angustia e de uma incerteza aflitiva. É 

uma caracteristica do ser humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário, 
marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no 
estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração etc. 

 

Causas 
Esses dois aspectos, tanto a ansiedade quanto o medo, não surgem na vida da pessoa por 

escolha. Acredita-se que vivências interpessoais e problemas na primeira infância possam ser 
importantes causas desses sintomas.  

Além disso, existem causas biológicas como anormalidades químicas no cérebro ou 
distúrbios hormonais. Ansiedade é um estado emocional que se adquire como consequência de 
algum ato. 

 

Consequências 
Todas as pessoas podem sentir ansiedade, principalmente com a vida atribulada atual. A 

ansiedade acaba tornando-se constante na vida de muitas pessoas. Dependendo do grau ou da 
frequência, pode se tornar patológica e acarretar muitos problemas posteriores, como o 
transtorno da ansiedade. Portanto, nem sempre é patológica. 

Ter ansiedade ou sofrer desse mal faz com que a pessoa perca uma boa parte da sua 
auto-estima, ou seja, ela deixa de fazer certas coisas porque se julga incapaz de realizá-las. 
Dessa forma, o termo ansiedade está de certa forma ligado à palavra medo, sendo assim a 
pessoa passa a ter medo de errar quando da realização de diferentes tarefas, sem mesmo 
chegar a tentar. 

A Ansiedade em níveis muito altos, ou quando apresentada com a timidez ou depressão, 
impede que a pessoa desenvolva seu potencial intelectual. O aprendizado é bloqueado e isso 
interfere não só no aprendizado da educação tradicional, mas também na interação social. O 
indivíduo fica sem saber como se portar em ocasiões sociais ou no trabalho, o que pode levar a 
estagnação na carreira. 

 

Manifestações: 
As pessoas ansiosas têm um vasto número de sintomas. Muitos resultam de um aumento 

da estimulação do sistema nervoso vegetativo ou autônomo, que controla o reflexo ataque-fuga. 
Outros são somatizações, ou seja, os doentes convertem a ansiedade em problemas fisicos, 
incluindo dores de cabeça, distúrbios intestinais e tensão muscular. 

Cerca da metade das pessoas com ansiedade sofre principalmente de sintomas físicos, 
normalmente localizados nos intestinos e no peito. 

Conforme a sintomatologia, a ansiedade pode ser classificada em vários transtornos, mas 
sempre quando há um grau patológico, definido como aquele que causa interferência nas 
atividades normais do indivíduo. 

 

Sintomas: 
 Fadiga 
 Insônia 
 Falta de ar ou sensação de sufoco 
 Picadas nas mãos e nos pés 
 Confusão 
 Instabilidade ou sensação de desmaio 
 Dores no peito e palpitações 
 Afrontamentos, arrepios, suores, frio, mãos úmidas 
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 Boca seca 
 Contrações ou tremores incontroláveis 
 Tensão muscular, dores 
 Necessidade urgente de defecar ou urinar 
 Dificuldade em engolir 
 Sensação de ter um "nó" na garganta 
 Dificuldades para relaxar 
 Dificuldades para dormir 
 Leve tontura ou vertigem 
 Vômitos incontroláveis 
 Sensação de impotência 

 

Tratamento 
É feito com psicoterapia e medicamentos, dentre os quais ansiolíticos  e antidepressivos. 
 

Quais são os tipos de Ansiedade? 
São dois: Normal e Anormal 
A ansiedade normal é aquela que todos um dia sentem ou vão sentir. Ex: medo de 

assalto, medo de não conseguir fazer um trabalho, medo de receber uma noticia ruim etc. 
Já ansiedade Anormal é patológica. A pessoa está sempre em tensão constante, com 

medo de algo que ela não consegue definir e controlar, fazendo com que a pessoa se afaste da 
realidade à sua volta prejudicando dessa forma a sua vida. 

 

Como o corpo reage em relação à Ansiedade? 
As reações mais comuns são: palpitação, sudorese, tensão muscular, aflição, aperto no 

tórax; mal-estar estomacal e/ou gastrointestinais etc. 
 

Como surge a Ansiedade? 
A ansiedade pode surgir sem aviso e acometer qualquer pessoa, como por exemplo, um 

indivíduo que entre em pânico por alguma situação. 
 

Quanto tempo pode durar a ansiedade? 
Ela pode durar vários dias, vários anos ou apenas alguns segundos. A sua intensidade 

depende muito do estado psicológico da pessoa, pois ela pode ser casual, grave ou gravíssima. 
 

Qual a Diferença entre a Ansiedade e o Medo? 
A ansiedade é uma sensação vaga, difusa, a pessoa não consegue definir o porquê dessa 

sensação. 
 Já o medo, representa um perigo real, ou imaginário, que nos leva a evitá-lo. Ex: um 

assalto real ou medo de ir por uma rua escura porque pode ser assaltado. 
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ARTRITE E ARTROSE 

 
Artrite é uma inflamação da articulação, que provoca dor, limitação de movimentos e 

até deformidades, podendo afetar adultos, em qualquer idade, e crianças também. A inflamação 
provoca dor e rigidez articular. 

 
Artrose é uma doença degenerativa da articulação, sendo a forma mais comum das 

doenças musculoesqueléticas. Afeta preferencialmente as pessoas a partir da meia-idade e 
envolve mais freqüentemente as seguintes articulações: coluna cervical, lombar, joelhos, 
quadris e os dedos das mãos. 

 
 Quase 70% das pessoas acima dos 70 anos têm evidências radiológicas dessa doença e 

grande parte não apresenta nenhum sintoma. 
 

Qual a Diferenças entre Artrite e Artrose? 
 
"A artrose é um processo degenerativo de desgaste da cartilagem, que afeta sobre tudo 

as articulações que suportam peso ou as que fazem movimentos em excesso, como por 
exemplo, as cadeiras, os joelhos ou os pés".  

"A artrite é uma doença inflamatória que pode afetar várias articulações ao mesmo 
tempo, por isso denomina-se poliartrite. Não está vinculada com a idade, pois pode aparecer na 
juventude". 

 
Artrite Reumatóide 
 

A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica grave, debilitante, com 
localização variada mais comumente nas articulações sinoviais e tecidos periarticulares, que 
causa dores e deformidades progressivas e é considerada incurável até os dias de hoje. A 
origem da doença está relacionada a distúrbios emocionais ou ao sistema imunológicos.  

 
Reumatismo 

 

O reumatismo não é uma doença, mas um grupo de doenças que em algum momento 
provoca dor ou incapacidade funcional nas articulações, músculos, tendões ou ossos. Pode 
também causar inflamações nos tecidos conjuntivos de outras partes do corpo (rim, pulmão, 
pele, etc). 

 
Quem pode ter artrite reumatóide? 
 

A artrite reumatóide acomete homens e mulheres de todas as idades, com picos de 
incidência em adultos jovens e mulheres em pré-menopausa.  A incidência é maior em 
mulheres entre 50 e 70 anos, tendo uma relação de prevalecência de 2 a 3 mulheres para cada 
homem.  

 
Como se manifesta a artrite reumatóide? 
 

A artrite reumatóide é caracterizada pela inflamação da membrana (sinovial) que 
reveste a cápsula fibrosa que envolve e protege as articulações.  

O início é insidioso com sintomas gerais: febre baixa, mal-estar, sudorese, perda do 
apetite, emagrecimento, moleza, angústia e irritabilidade.  
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O surgimento da artrite reumatóide pode também simular outras doenças, como: 
tenossinovite, manifestações pulmonares, fibromialgia, etc., ou atingir a várias articulações, 
geralmente as maiores, sendo simétrica (direita e esquerda).  

Qualquer articulação sinovial pode apresentar a inflamação da artrite reumatóide, sendo 
que algumas com mais conseqüências. Entre ela podemos destacar: 

 
 Mãos  
 Joelhos 
 Pés 
 Cotovelos 
 Ombros 
 Temporomandibular 
 Coluna cervical  

 
As principais complicações geradas pela doença são: 
 

 Deformidades progressivas com perda funcional  
 Desgaste das juntas (artrose) 
 Ruptura de tendões 
 Instabilidade da coluna cervical 

 
Como deve ser o tratamento da artrite reumatóide?    
 

A artrite reumatóide é uma doença de difícil tratamento. Até 75% dos pacientes 
apresentam melhora quando tratados com baixas doses de medicações durante o primeiro ano 
da doença, porém 10% ou mais são eventualmente incapacitados por ela.  

Os pacientes que apresentam diagnóstico de artrite reumatóide precisam receber 
informações sobre a doença, seu curso, as diferentes modalidades terapêuticas, os efeitos 
colaterais induzidos pela medicação. 

 
Como é feito o tratamento? 
 

O repouso completo no leito durante um curto período de tempo pode ser benéfico para 
pacientes com doença grave ativa e dolorosa, mas períodos regulares de repouso podem ser 
recomendados para pacientes com sintomas menos graves.  

 

Além disso, aparelhos para mobilização podem poupar a articulação em locais 
específicos de inflamação. Programas de exercícios também podem contribuir para a prevenção 
de deformidades e a manutenção da massa muscular, embora devam ser iniciados 
cuidadosamente se o processo inflamatório agudo ainda estiver ativo.  

 

Exercícios e fisioterapia podem ser mais bem-sucedidos quando iniciados após a 
supressão da inflamação. Vários dispositivos encontram-se disponíveis para ajudar os 
pacientes com artrite reumatóide a realizar as tarefas diárias. Sapatos ortopédicos e outros 
tipos de calçados podem também ser muito úteis.  
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CÂNCER DE MAMA 

 
Mama: órgão glandular em número de dois ou mais, característico atrofiado nos machos 

e que na fêmea segrega leite. (Aurélio Buarque de Holanda).  
Muito mais que a definição acima, as mamas também são órgãos de estímulo sexual. Na 

realidade o símbolo da feminilidade, porém, são órgãos sujeitos a uma doença mortal: o câncer 
de mama, quando não diagnosticado no início. 

 
O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres devido à alta 

incidência e, sobretudo, pelos efeitos psicológicos, que se refletem na percepção da sexualidade 
e na própria imagem corporal e pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, 
mas acima dessa idade a incidência cresce rápido e progressivamente. 

 
Fatores de risco 
As causas do câncer de mama ainda são desconhecidas. O histórico familiar constitui o 

fator de risco mais importante.  Outro fator de risco é a exposição à radiação ionizante antes 
dos 35 anos. Continua sendo alvo de muita controvérsia o uso de contraceptivos orais no que 
diz respeito à sua associação com o câncer de mama. 

 
Aparentemente, certos subgrupos de mulheres, com destaque para as que usaram 

pílulas com dosagens elevadas de estrogênios por longo período de tempo, têm maior risco. 
Outro fator de risco é a ingestão regular de álcool. 

 
Sintomas 
O sintoma de alerta para o câncer de mama é o aparecimento de nódulo ou caroço no 

seio, com ou sem irritação e dor no local. 
 
Detecção precoce 
As formas “mais eficazes” para detecção precoce do câncer de mama é o auto-exame das 

mamas, o exame clínico, a mamografia e a ultrassonografia. 
 
Prevenção: 

O AUTO-EXAME DAS MAMAS 
 
O INCA não estimula o auto-exame das mamas como método isolado de detecção 

precoce do câncer de mama. A recomendação é que o exame das mamas pela própria mulher 
faça parte das ações de educação para a saúde que contemplem o conhecimento do próprio 
corpo. 

 
Lembre-se de que 80% dos nódulos mamários são benignos e apenas uma pequena 

porcentagem de secreções está relacionada ao câncer. 
 

 

 

1 – No Chuveiro 
Examine suas mamas durante o banho, pois as mãos escorregam 

mais facilmente sobre a pele molhada. Com a mão aberta, coloque os 
dedos indicador, médio e anelar sobre a mama e deslize-os suavemente 
em movimentos circulares por toda a mama. Utilize a mão direita para 
examinar a mama esquerda e a mão esquerda para examinar a mama 
direita. 

http://www.ministeriosdamulher.org.br/projeto_um-toque-de-vida-autoexame.html
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O que é câncer de mama? 

 

È uma doença causada pela multiplicação anormal das células da mama, dando origem a 
um tumor maligno. O câncer de mama tem cura, se descoberto no início. 

 
Como a mulher pode perceber a doença? 

 

O Câncer de mama pode ser percebido pela mulher como um caroço, acompanhado ou 
não de dor. A pele da mama pode ficar vermelha ou parecida como uma casca de laranja ou 
surgirem alterações no bico do seio, o mamilo. Também podem aparecer pequenos caroços na 
região embaixo dos braços, nas axilas. Lembre-se de que nem sempre essas alterações são 
sinais de câncer de mama. Procure um médico mesmo que não tenha alterações em suas 
mamas, porque o câncer de mama pode não ser percebido. 

 
Quem deve estar mais atenta? 

 

Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um posto de saúde para ter suas 
mamas examinadas por um profissional de saúde anualmente. A mulher também deve fazer 
uma mamografia a cada dois anos ou a critério médico. O risco de câncer de mama aumenta 
com a idade. 

 
E as mulheres com história familiar de câncer de mama? 

 

Uma parte delas tem herança genética e, por isso, é importante que procurem o médico 
para avaliar seu risco de desenvolver a doença. A mulher com mãe, irmã ou filha que teve 
câncer de mama antes dos 50 anos, ou câncer de ovário, deve, a partir dos 35 anos, realizar o 
exame clínico das mamas e a mamografia uma vez por ano. 

 

 

 

2. Diante do Espelho 
Inspecione suas mamas com os braços abaixados ao longo do 

corpo. Levante os braços, colocando as mãos na cabeça. Observe se ocorre 
alguma mudança no contorno da pele das mamas ou no bico. Repita a 
observação, colocando as mãos na cintura e apertando a mama. 

 

 

3. Deitada 
Deite-se de costas sobre um travesseiro ou almofada. Coloque a 

mão direita atrás da cabeça. Com os dedos da mão esquerda, pressione 
suavemente a pele da mama direita, com movimentos circulares, como no 
exame feito no chuveiro. Agora, repita com a mão direita o exame da 
mama esquerda. 

 

 

Finalmente, esprema o mamilo delicadamente e observe se sai 
qualquer secreção. A observação de alterações cutâneas ou no bico do 
seio, de nódulos ou espessamentos, e de secreções mamárias não significa 
necessariamente a existência de câncer, mas deve motivá-la a procurar 
esclarecimentos com o mastologista. 



 Comissão da Mulher Advogada 

36 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

Como é possível descobrir a doença cedo? 
 

Por meio da realização de alguns exames principalmente do exame clínico das mamas e 
da mamografia. Todos devem ter cuidados com sua saúde, mas, para o controle do câncer de 
mama, algumas mulheres devem estar mais atentas e realizar exames periodicamente. 

 
O que é o exame clínico das mamas? 

 

È o exame em que o médico observa e apalpa as mamas de sua paciente na busca de 
nódulos ou outras alterações. 

 
O que é mamografia? 

 

È uma radiografia das mamas, realizada por um equipamento chamado mamógrafo, É 
feita uma compressão das mamas para visualizar pequenas alterações, o que permite descobrir 
o câncer de mama em fase inicial. 

 
E o auto-exame das mamas? 

 

O auto-exame não substitui o exame realizado por um profissional de saúde treinado. 
Entretanto, é importante que a mulher esteja atenta ao seu corpo e à saúde das mamas. Se você 
observar alguma alteração em suas mamas, procure imediatamente um médico. 

 
O que mais a mulher pode fazer para se cuidar? 

 

Não abusar de bebidas alcoólicas, não fumar, alimentar-se bem e praticar atividade que 
movimente seu corpo podem ajudar na prevenção de várias doenças, inclusive do câncer. Além 
disso, a amamentação e, principalmente, o controle do peso corporal depois da menopausa 
podem prevenir o câncer de mama. Se a mulher for submeter-se a tratamento de reposição 
hormonal, é importante que converse com o seu médico sobre os riscos dessa prática. 

 
 

ATENÇÃO 
ALGUNS DIREITOS SOCIAIS, COMO RETIRADA INTEGRAL DO PIS/PASEP E FGTS, 

AUXÍLIO DOENÇA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PODEM  

CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DE SEU TRATAMENTO.  

PROCURE O SERVIÇO SOCIAL DE SUA UNIDADE HOSPITALAR. 

 

A Lei 11.664/2008 de 29/04/2008, estabelece que as mulheres têm direito à 

mamografia a partir dos 40 anos pelo Sistema Único de Saúde. 

 

Lei 11.664, de 29 de Abril de 2008. 

Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o 

tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º As ações de saúde previstas no inciso II do caput do art. 7o da Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, relativas á prevenção, detecção, tratamento e controle dos cânceres do 

colo uterino e de mama são asseguradas, em todo o território nacional, nos termos desta Lei  

 

Art. 2º O Sistema Único de Saúde – SUS, por meio dos seus serviços, próprios, 

conveniados, deve assegurar: 

I – a assistência integral à saúde da mulher, incluindo amplo trabalho informativo e 

educativo sobre a prevenção, a adesão, o tratamento e controle, ou seguimento pós-tratamento, 

das doenças a que se refere o art.1º desta Lei; 

II – a realização de exame citopatológico do colo uterino a todas as mulheres que já 

tenham iniciado sua vida sexual, independente da idade; 

III – a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 

(quarenta) anos de idade; 

IV – o encaminhamento a serviços de maior complexidade das mulheres cujos exames 

citopatológicos ou mamográficos ou cuja observação clínica indicarem a necessidade de 

complementação diagnóstica, tratamento e seguimento pós-tratamento que não puderem ser 

realizados na unidade que prestou o atendimento; 

V – os subseqüentes exames citopatológicos do colo uterino e mamograficos, segundo a 

periodicidade que o órgão federal responsável pela efetivação das aoções citadas nesta Lei deve 

instituir. 

Parágrafo Único.  

Os exames citopatológicos do colo uterino e mamográficos poderão ser complementados 

ou substituídos por outros quando o órgão citado no inciso V do caput deste artigo assim o 

determinar. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano de sua publicação. 

Brasília, 29 de abril de 2008. 
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CÂNCER DO COLO DO ÚTERO 

 
Este tipo de câncer representa 15% de todos os tumores malignos que ocorrem em 

mulheres. É uma doença que pode ser prevenida. No Brasil estima-se que o câncer do colo do 
útero seja o segundo mais comum na população feminina, sendo superado apenas pelo câncer 
de mama. 

 
Sintomas 

 
O câncer do colo do útero não apresenta sintomas na sua fase inicial, o principal sintoma 

do câncer do colo do útero já localmente invasivo é o sangramento.  
 
Fatores de risco 
Os fatores sociais, ambientais e os hábitos de vida, tais como as baixas condições sócio-

econômicas, atividade sexual precoce, pluralidade de parceiros, vício de fumar, falta de hábitos 
de higiene e o uso prolongado de contraceptivos orais, são os principais. 

 
O que é colo do útero? 
O colo do útero assemelha-se à boca de um balão é a parte mais baixa do útero e conecta 

a vagina à cavidade uterina. 
 
O que é câncer do colo do útero?  
È um tumor maligno freqüente na população feminina, localizado no colo do Útero. 
 
Quais os fatores que contribuem para risco de câncer do colo do útero? 
 

 Início precoce da atividade sexual 
 Pluralidade de parceiros 
 Falta de hábito de higiene 
 Tabagismo 
 Uso prolongado de contraceptivos orais 
 O HPV (Papilomavirus Humano) também está associado ao câncer do colo do útero. 

 
Prevenção 
A abordagem mais efetiva para o controle e tratamento do câncer do colo do útero 

continua sendo o rastreamento através do exame preventivo.  
A sua realização periódica permite reduzir em 70% o índice de mortalidade na 

população de risco. Estudos mostram a associação do câncer de colo do útero com o 
papilomavírus humano (HPV). 

Hoje em dia, técnicas de biologia molecular permitem diagnosticar o HPV, distinguindo 
os seus diferentes subtipos, o que é fundamental, pois alguns subtipos de HPV, tidos como de 
alto risco, estão significantemente associados ao câncer do colo do útero.  

Existe vacina contra alguns subtipos de HPV, converse com seu ginecologista. 
 
Exame Preventivo 
É o Papanicolau. É indolor, barato e eficaz podendo ser realizado por qualquer 

profissional da saúde treinado adequadamente para isso. Esse exame consiste na coleta tríplice 
de material do colo do útero (região externa e interna) e da vagina (fundo do saco). 
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Quando fazer o exame preventivo? 
Toda mulher com vida sexual ativa deve submeter-se ao exame preventivo 

periodicamente. As mulheres que não tem vida sexual também devem fazê-lo. 
Inicialmente o exame deve ser feito uma vez ao ano ou a critério médico.  
 
Este exame é um dos mais importantes para a saúde da mulher. É um exame simples e 

tem reduzido em 70% dos casos de morte causadas por câncer do colo do útero. 
 
O sucesso do teste é devido ao fato do exame detectar doenças que ocorrem no colo do 

útero antes do desenvolvimento do câncer, servindo também e principalmente para determinar 
o risco de uma mulher vir a desenvolver o câncer do colo do útero. Todas as mulheres sejam 
elas ativas sexualmente ou não, devem fazer o exame pelo menos anualmente.   

 
A melhor época para fazer o exame é no mínimo uma semana antes da menstruação, 

evitando duchas, cremes vaginais e abstendo-se de relações sexuais três dias antes do exame. 
 
É possível prevenir o câncer do colo do útero? 
Sim através do exame preventivo que consiste na coleta de material do colo do útero e 

da vagina. 
 
Quando a mulher deve realizar o exame preventivo?  

 

 Anualmente, para todas as mulheres com vida sexualmente ativa 
 Quando apresentam alterações no Ciclo Menstrual 
 Quando apresentarem sangramentos vaginais entre dois períodos menstruais 
 A critério médico. 

 
É um exame dolorido? 
Não. O exame é indolor e deve ser realizado por profissional habilitado (médico). 
 
Há tratamento para o câncer do colo do útero? 
O tratamento adequado para cada caso deve ser avaliado e orientado por um médico. 
 

CÂNCER DO CÓLON 
 
São tumores malignos, que aparecem no intestino grosso. Por vezes não mostram 

sintomas que possam alertar as pessoas para um tratamento precoce. Mesmo assim, são 
cânceres que, quando detectados, podem apresentar um bom índice de cura. 
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CANCER COLORRETAL (CANCER DO COLO) 
 
O câncer colorretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso (o 

cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, quando detectado precocemente, 
quando ainda não se espalhou para outros órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a 
partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. 
Uma maneira de prevenir o aparecimento dos tumores seria a detecção e a remoção dos 
pólipos antes deles se tornarem malignos. 

 
Estimativa de novos casos: 28.110, sendo 13.310 homens e 14.800 mulheres (2010) 
Número de mortes: 11.322, sendo 5.305 homens e 6.017 mulheres (2007) 
 
Prevenção 
Uma dieta rica de vegetais e laticínios e pobre em gordura (principalmente a saturada), 

além de fazer atividade física regular previnem o câncer colorretal. Deve-se evitar o consumo 
exagerado de carne vermelha. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolvimento da doença, 
como idade acima de 50 anos, história familiar de câncer colorretal, história pessoal da doença 
(já ter tido câncer de ovário, útero ou mama), baixo consumo de cálcio, além de obesidade e 
sedentarismo. 

 

Também são fatores de risco: doenças inflamatórias do intestino, como retocolite 
ulcerativa crônica e doença de Crohn, bem como doenças hereditárias, como polipose 
adenomatosa familiar (FAP) e câncer colorretal hereditário sem polipose (HNPCC).  

 

Colonoscopia - Como medida preventiva, aos 50 anos a mulher deve se submeter a uma 
colonoscopia, como prevenção ou até mesmo detecção de um câncer de cólon. 

 
Sintomas 
Pessoas com mais de 50 anos com anemia de origem indeterminada e que apresentem 

suspeita de perda crônica de sangue no exame de sangue devem fazer endoscopia 
gastrintestinal superior e inferior. Mudança no hábito intestinal (diarréia ou prisão de ventre), 
desconforto abdominal com gases ou cólicas, sangramento nas fezes, sangramento anal e 
sensação de que o intestino não se esvaziou após a evacuação são sinais de alerta. 

Também pode ocorrer perda de peso sem razão aparente, cansaço, fezes pastosas de cor 
escura, náuseas, vômitos e sensação dolorida na região anal, com esforço ineficaz para evacuar. 
Diante desses sintomas, procure orientação médica. 

Alguns sintomas de sinais: Sangramento anal, eliminação de muco junto com as fezes, 
modificação do ritmo das evacuações, dores localizadas nos trajetos do intestino grosso, 
aumentos localizados no abdome. 

 
Detecção precoce 
Esses tumores podem ser detectados precocemente através de dois exames: pesquisa de 

sangue oculto nas fezes e colonoscopia. Pessoas com mais de 50 anos devem se submeter 
anualmente à pesquisa de sangue oculto nas fezes. Caso o resultado seja positivo, é 
recomendada a colonoscopia (exame de imagem que vê o intestino por dentro). 

 
Diagnóstico 
O diagnóstico requer biópsia (exame de fragmento de tecido retirado da lesão 

suspeita). A retirada do fragmento é feita por meio de aparelho introduzido pelo reto 
(endoscópio). 
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Tratamento 
A cirurgia é o tratamento inicial, retirando a parte do intestino afetada e os nódulos 

linfáticos (pequenas estruturas que fazem parte do sistema imunológico) próximos à região. 
Em seguida, a radioterapia, associada ou não à quimioterapia, é utilizada para diminuir a 
possibilidade de volta do tumor. 

 O tratamento depende principalmente do tamanho, localização e extensão do tumor. 
Quando a doença está espalhada, com metástases para o fígado, pulmão ou outros órgãos, as 
chances de cura ficam reduzidas. 

 
O que é colonoscopia? 
Colonoscopia é um exame que permite ao médico visualizar a mucosa do intestino 

grosso, Tem por finalidade verificar a presença de alguma alteração ou anormalidade como: 
pólipos, sangramentos, infecções de mesmo e principalmente a detecção de um câncer na 
região examinada. 

 
Como é feita uma colonoscopia? 
Uma colonoscopia é realizada por médico especialista, que se utiliza de um aparelho que 

tem um tubo flexível com aproximadamente 1 metro de extensão e o diâmetro de um dedo, no 
qual ao final está acoplada uma câmera de TV que transmite em cores as imagens de todo o 
cólon para um monitor, através do qual o médico vendo as imagens detecta ou até mesmo 
corrige qualquer anormalidade existente. 

 
Qual é o preparo para realizar esse exame? 
Para a realização de uma colonoscopia é necessário que o paciente esteja em jejum e que 

o cólon esteja completamente limpo, isento de fezes e resíduos alimentares, para tal, o médico 
irá receitar os medicamentos apropriados e o período do jejum. Quanto mais bem feito for o 
preparo do exame melhor será a visualização do colón e menor a chance de ter que refazê-lo. 

 
E se a colonoscopia revelar alguma alteração? 
Se isso ocorrer, uma pinça de biópsia será introduzida através do canal do aparelho até a 

extremidade final para retirar alguns fragmentos do tecido alterado para análise patológica. 
Se houver sangramento em algum lugar, este será estancado por coagulação ou através 

de substâncias esclerosantes, durante o exame. Se pólipos forem encontrados, serão retirados e 
enviados para análise. 

 
É um exame dolorido? 
Tanto o exame em si como os procedimentos de retirada de material para biópsia e de 

pólipos se houver são indolores. 
 
O que são pólipos? 
Pólipos são crescimentos anormais da mucosa intestinal. Podem ser desde pequenos 

sinais ou podem até ter alguns centímetros. Tem diferentes aspectos e por isso o médico nem 
sempre pode distinguir se é cancerígeno ou não; após serem retirados os pólipos vão para 
análise. Como o câncer de cólon se origina de um pólipo é importante que se for encontrado 
seja retirado e analisado. 

 

PPRREEVVEENNIIRR  ÉÉ  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  CCUUIIDDEE  DDAA  SSUUAA  SSAAÚÚDDEE!!  
 



 Comissão da Mulher Advogada 

42 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

CICLO MENSTRUAL 

 
O ciclo menstrual fica sob controle do sistema hormonal e é necessário para a 

reprodução. Conta-se o ciclo menstrual desde o primeiro dia de menstruação, uma vez que o 
sangramento da menstruação corresponde de perto ao ciclo hormonal. 

Pode ser dividido em várias fases, e a duração de cada uma delas pode variar: fase 
folicular o revestimento do útero fica mais espesso, estimulado ao aumentar gradualmente as 
quantidades de estrogênio. Os folículos no ovário começam a se desenvolver sob a influência de 
hormônios e depois de vários dias um folículo (ou ocasionalmente dois) fica dominante. 

Os folículos não-dominantes atrofiam e morrem. Então, o folículo dominante libera um 
ovo em um evento chamado ovulação. Se o ovo não for fertilizado por espermatozóide em até 1 
dia após a ovulação ele morrerá e será absorvido pelo corpo da mulher. 
  Depois da ovulação, durante a fase luteal, os restos do folículo dominante no ovário 
transformam-se em corpo lúteo, o qual tem como função principal produzir grandes 
quantidades de progesterona. Sobe à influência da progesterona, o endométrio (revestimento 
do útero) muda para se preparar a uma possível implantação do embrião.  

Se a implantação do embrião não ocorrer dentro de aproximadamente duas semanas, o 
corpo lúteo morrerá causando queda brusca nos níveis de progesterona e estrogênio (fase 
isquêmica ou pré-menstrual). Essa queda nos níveis hormonais faz com que o útero elimine 
seu revestimento em um processo chamado menstruação. 

O período mais fértil, ou seja, aquele no qual há maior probabilidade de gravidez, 
compreende de cinco dias antes até 1-2 dias após a ovulação. Em um ciclo de 18 dias e 14 dias 
de fase luteal, isso corresponde ao começo da terceira semana do ciclo. Pessoas que querem 
usar o método anticoncepcional da tabelinha devem estar cientes de que o dia da ovulação pode 
variar, o que diminui a eficácia desse método. Para mulheres que querem engravidar, o período 
mais fértil ocorre entre 19 a 10 dias antes do dia esperado para a menstruação. 

 
O que é menstruação – Fisiologia – Eliminação periódica, acompanhada de hemorragia, da 
mucosa uterina, quando não houve fecundação (na mulher começa na puberdade e termina 
com a menopausa). 

A menstruação é a eliminação do revestimento interno do útero através da vagina, num 
ciclo em que não houve fecundação.  

Tem normalmente a duração de 3 a 7 dias, se repete regularmente a cada quatro 
semanas, marcando o início do ciclo menstrual. É a preparação do útero para a gravidez. 

 
Quanto tempo dura o ciclo mensal?  

O ciclo mensal normalmente dura cerca de 28 dias e é controlado pelos hormônios 
estrogênio e progesterona que são expelidos pelos ovários. Após duas semanas depois da 
menstruação, o útero já está revestido para receber o óvulo que é segregado pelo ovário, 
iniciando, se fecundado, a gravidez, se não houver a fecundação o ciclo continua com uma nova 
menstruação. 

 

1º dia da menstruação                   Ovulação                       Menstruação Seguinte 

* 

_____________________________________________________________________________ 

28 dias 
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O que é ciclo menstrual? 
O ciclo menstrual pode ser dividido em várias fases, e a duração de cada fase difere de 

mulher para mulher e de ciclo para ciclo.  
 

Nome da fase Dias no ciclo 

Fase de menstruação 1º ao 4º 

Fase folicular 5º ao 13º 

Ovulação* 14º 

Fase luteal 15º ao 26º 

Fase isquêmica 27º ao 28º 

 
* Na verdade a ovulação não é uma fase, mas um evento dividindo fases. 

 
Ciclo menstrual irregular e outras anormalidades da menstruação 

 
Anovulação 
Aparentemente o fluxo menstrual normal durante a menstruação pode ocorrer sem a 

ovulação precedendo. Em algumas mulheres o desenvolvimento folicular pode começar, mas 
não se completar, apesar disso estrogênio formará e estimulará o revestimento do útero. A 
menstruação anovulatória resulta em um endométrio bem espesso causado pelos níveis de 
estrogênio prolongadamente altos. O sangramento anovulatório pode ocorrer com base 
regular, mas geralmente acontece com freqüência irregular. Menstruação anovulatória 
acontece mais comumente antes da menopausa e em mulheres com a síndrome do ovário 
policístico. 

 
Sangramento irregular da menstruação  
Sangramento excessivo na menstruação, definido pela quantidade de sangue superior a 

80 ml, é chamado de hipermenorréia ou menorragia. Já a pouca quantidade de sangue na 
menstruação (menos de 10 ml) é chamada de hipomenorréia. Menstruação prolongada 
(metorragia) não mostra um padrão de intervalos claro do ciclo. Todas as irregularidades no 
sangramento da menstruação precisam de atenção médica, pois podem indicar desequilíbrio 
hormonal, fibróide uterina ou outros problemas. 

 
Duração do ciclo menstrual irregular 
O termo médico para ciclo menstrual que dure 21 dias ou menos é polimenorréia, e para 

ciclo excedendo 35 dias é oligomenorréia, ou amenorréia se exceder 180 dias. Amenorréia 
refere-se à falta prolongada de menstruação durante os anos reprodutivos da mulher. Mulheres 
com muito pouca gordura corporal podem sofrer de amenorréia. 

 
Em que idade ocorre a 1º menstruação? 

 

Na maioria das vezes as meninas têm a 1º menstruação por volta dos 11 anos, algumas 
podem menstruar aos 9 anos sem problemas e outras apenas aos 16 anos. 
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Uma dieta errada pode suspender a menstruação? 

 

Sim, principalmente se a mulher ou adolescente estiver fazendo um controle alimentar 
por sua conta e risco, deixando de ingerir alimentos essenciais como as proteínas (grãos, carne 
vermelha). 

 
Os contraceptivos orais (pílula) fazem com que o ciclo menstrual seja mais fraco e 
ajudam a diminuir as cólicas? 

 

Geralmente os anticoncepcionais orais fazem o ciclo menstrual ficar mais fraco e 
praticamente indolor, porém, é necessário perguntar ao médico de sua confiança sobre o uso 
delas para essa finalidade. 

 
O que é dismenorréia ou cólica menstrual? 

 

A cólica menstrual é um sintoma normal que geralmente acompanha a menstruação. 
Afeta 50% das mulheres em idade fértil. 

Atualmente há tratamentos eficazes que melhoram muito a qualidade de vida da mulher. 
Juntamente com a tensão pré-menstrual (TPM), é uma das principais queixas das 

mulheres aos ginecologistas. 
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TENSÃO PRÉ MENSTRUAL 

 
Tensão pré-menstrual é um conjunto de sintomas que aparecem no período pós-

ovulação, desaparecendo com o início da menstruação. 

A tensão pré-menstrual é uma queixa comum entre as mulheres, podendo trazer-lhes 

sérios prejuízos psicológicos, familiares, profissionais e sociais. 

A também chamada desordem disfórica pré-menstrual ou TPM (Tensão Pré-Menstrual) 

atinge aproximadamente 75% das mulheres, porém, apenas 8% têm sintomas muito intensos. 

 

Sintomas: 

 Depressão, sentimento de desesperança, pensamentos depreciativos 

 Tristeza repentina, choro fácil, sentimento de rejeição, fraqueza afetiva 

 Ansiedade, tensão, excitação, nervosismo 

 Aumento de conflitos interpessoais, raiva, irritabilidade 

 Cansaço, fadiga, falta de energia 

 Distúrbios do sono, alteração acentuada do apetite 

 Inchaço, sensibilidade mamaria aumentada 

 Dificuldade em se concentrar 

 Dor de cabeça, dores musculares 

 

Causas 

Não existe causa definida. Muitas hipóteses têm sido levantadas a respeito das causas 

deste mal estar: alteração da relação estrogênio / progesterona; hipersensibilidade hormonal, 

déficit de vitamina B6, retenção hidrossalina, redução de seratonina estariam inseridas nas 

causas da TPM.  

 

Quais são as queixas mais comuns da TPM? 

 Ganho de peso 

 Distúrbios gastrointestinais 

 Aumento do volume abdominal 

 Dismenorréia (cólica menstrual) 

 Mastalgia (dor nas mamas) 
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 Alterações psicológicas (irritabilidade, insegurança, depreciação da auto-estima, falta 

de concentração) 

 

Como se trata? 

 Tratamento médico dirigido 

 Prática de atividades físicas 

 Tratamento psicológico em casos necessários 

 Reeducação alimentar 

 Diminuição da ingestão salina 

 Diminuição da ingestão de gorduras animais 

 Diminuição da ingestão de vitaminas B6, A e E. 

 

Qual a incidência? 

20% a 40 % das mulheres apresentam TPM. 

Surge em todas as faixas etárias, é maior a incidência depois dos 30 anos até a 

menopausa. 

 

Conclusão 

A síndrome pré-menstrual não é doença faz parte do contexto fisiológico da mulher na 

fase de reprodução. 

Aceitar esta condição para que seu corpo e sua mente entrem em equilíbrio, atenuam os 

sintomas psicossomáticos. 

Nos casos em que a TPM é muito intensa a mulher deverá procurar o médico para 

tratamento específico. 
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EXAMES GINECOLÓGICOS 

 
Papanicolau 

Detecta alterações de células do colo uterino que pode diagnosticar em estágio inicial um 

câncer. Deve ser realizado no mínimo anualmente e o recomendado é realizá-lo uma semana 

antes de menstruar. 

No que consiste o exame ginecológico (Papanicolau): 

 Exame externo da vulva 

 Exame do toque vaginal (médico introduz dois dedos na vagina da mulher para 

examinar os órgãos internos da pélvis feminina). 

 Exame com especulo (médico coloca um especulo um aparelho parecido com um bico 

e pato, que tem por função abrir a vagina da mulher, para que com isso consiga 

visualizar seu interior e o colo do útero). 

 

Mulheres virgens também devem ser examinadas, existem várias técnicas que tornam 

possível esse exame em mulheres virgens, basta avisar o médico desta condição antes do 

exame. 

 

PAPANICOLAU – é o nome correto, foi criado pelo Dr. George Papanicolau em 1940. 
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Outros exames que permitem o diagnóstico do câncer do colo do útero. 

 

Coloscopia 

É um exame feito em laboratório, centros de diagnósticos ou em hospitais. É feito 

através de um aparelho chamado coloscópio que permite a visualização da vagina e do útero 

aumentados em 10 até 40 vezes. 

 

Ultrassom transvaginal ou intravaginal: 

Analisa internamente os ovários e o útero. 

Detecta cistos e miomas. Esse exame deve ser realizado anualmente, ou quando 

solicitado. 

Período Ideal: na semana seguinte à menstruação. 
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MENOPAUSA 

 
Menopausa 

Cessação definitiva da menstruação. É a parada do funcionamento dos ovários, o fim do 

período fértil ocorre quando os mesmos deixam de produzir hormônios (estrogênio e 

progesterona). 

 

Não é uma doença, é uma ocorrência normal na vida de toda mulher. Sua principal 

característica é a parada das menstruações. 

 

O termo derivado do grego significa “fim dos períodos menstruais,” embora ele seja 

empregado comumente para designar o período de dois ou três anos que cerca o último 

período menstrual, quando a vida reprodutiva está chegando ao fim. 

 

Em muitas mulheres esse período se anuncia através de irregularidades menstruais, 

hemorragias, menstruações mais freqüentes ou escassas, é o climatério, devendo a mulher já 

nesta fase consultar seu médico para discutir o problema.  

 

Ainda que algumas mulheres passem por essa fase sem apresentar nenhum sintoma, é 

sabido que quase todas elas apresentarão com o tempo os problemas que a deficiência de 

estrogênio acarreta, a longo prazo, por isso devem conversar com seu ginecologista para serem 

tratadas. 

 

 

FIQUE ATENTA! 

 
É um engano pensar que, depois de ter passado pela menopausa, a mulher não é mais 

pessoa de risco para o câncer de mama e do colo do útero. Ela deve sim continuar a submeter-

se aos exames preventivos a cada ano. 

Geralmente a menopausa ocorre entre os 45 e os 55 anos, podendo ocorrer também 

mais precocemente a partir do 40 anos sem que haja problemas. 

 

Como se dá a menopausa? 

A menopausa se da com a parada da menstruação, que pode ser uma vez ou cada vez 

menos intensa ou espaçada. 

 

Quais são os outros sintomas? 

Ondas de calor de rubor facial e sudorese, suor noturno, insônia, algumas mulheres 

sentem depressão e irritabilidade, para outras a menopausa passa despercebida. 

 

 

 



 Comissão da Mulher Advogada 

50 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

 

Qual a diferença entre menopausa e climatério? 

Estritamente, a menopausa é a última menstruação espontânea da mulher. No Brasil, a 

menopausa ocorre, em média, aos 52 anos de idade. O período que antecede e sucede esse 

evento é chamado climatério, que acontece, em média, dos 45 aos 65 anos, mas existem muitas 

variações individuais. A partir dos 40 anos, já começam a ocorrer as mudanças, mesmo que 

imperceptíveis, que se encaminham para a falência ovariana. 

 

Menopausa e os riscos cardíacos 

Com a menopausa aumentam os riscos de doença coronariana. É três vezes maior do que 

em mulheres com a mesma idade não menopausadas. 

 

Como ocorrem as doenças cardíacas na menopausa? 

Isso acontece em boa parte porque a mulher na menopausa deixa de produzir o 

estrogênio hormônio que eleva, na fase fértil, os níveis do HDL (colesterol bom e diminui o LDL 

(colesterol ruim). 

 

Quais os Fatores de Risco? 

 Ganho de peso 

 Níveis de glicose e triglicerídeos 

 Pressão arterial elevada 

 Gordura abdominal 

 HDL (colesterol bom) diminuído 

 LDL (colesterol ruim) aumentado 

 

 

ATENÇÃO, MULHER, CUIDE DO SEU CORAÇÃO! 
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O CLIMATÉRIO 

 
O climatério é o nome científico que descreve a transição fisiológica do período 

reprodutivo para o não reprodutivo na mulher. O período do climatério abrange a menopausa, 

que ocorre com a última menstruação espontânea. 

 

Fases 
Pré-menopausa (dos 35 aos 48 anos) 

Perimenopausa (dos 45 aos 50 anos) 

Menopausa (por volta dos 48 anos) 

Pós-menopausa (dos 48 aos 65 anos) 

 

Quais são os sintomas e os efeitos do climatério? 

Alterações no ciclo menstrual podem ser um dos primeiros sintomas. O mais comum são 

os “fogachos”, ondas de calor intenso e sudorese, que surgem repentinamente. 

 

 Outros sintomas são insônia, alterações de humor, ressecamento vaginal, infecções 

vaginais de repetição, perda da elasticidade da pele e da qualidade dos cabelos, secura nos 

olhos, dificuldade de memória e de concentração.  Entre os efeitos mais importantes, estão a 

aceleração da perda de massa óssea e o desenvolvimento da osteoporose. 

 

Todas as mulheres que entram nesta fase têm os sintomas? 

Calcula-se que 75% das mulheres têm um ou mais sintomas em graus variados. Para 

25% da população nessa faixa etária, o climatério pode passar despercebido. 

 

Para que e quando é indicada a reposição hormonal? 

A terapia de reposição hormonal é feita para aliviar esses sintomas e melhorar a 

qualidade de vida das mulheres que passam por eles. Pode ser indicada para a prevenção e o 

controle da osteoporose. Alguns acreditam protelar as manifestações do mal de Alzheimer.  

 

É indicada quando surgem alterações menstruais e sintomatologia e no período 

imediatamente posterior á menopausa, após análise dos riscos/benefícios. 

 

Quais os riscos associados ao tratamento? 

Observou-se que, após um período de cinco anos de uso do tratamento hormonal, há um 

aumento do risco de câncer de mama. Dentro desse prazo, o aumento não é estatisticamente 

significativo. 

 

Após esse período, o risco pode aumentar de 5% a 26%, crescendo com o passar do 

tempo. Também aumenta o risco de doenças tromboembólicas, como trombose venosa e 

embolia pulmonar. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o_sexuada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menopausa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menstrua%C3%A7%C3%A3o
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Todos os sintomas do climatério são normais? 

O climatério é a fase na vida da mulher que se caracteriza pela deficiência do hormônio 

estrogênio, o que produz sintomas como fogachos/calores, suores, dores de cabeça, 

nervosismo, insônia, perda do desejo sexual, ressecamento da pele, perda da massa óssea. Com 

um tratamento adequado, você poderá eliminar esses sintomas, caso surjam, mas também 

poderá impedir a perda de massa óssea e evitar a osteoporose. 

 

Posso ficar grávida no climatério? 

As possibilidades de uma gravidez na pré e perimenopausa (antes da ausência do 

sangramento menstrual) são pequenas, entretanto pode ocorrer uma gravidez sobretudo se 

você está no começo da pré-menopausa, ao redor dos 40 anos. 

 

Se você estiver na pós-menopausa (quando não há sangramento menstrual) as  

possibilidades de engravidar são muito remotas. 

 

Haverá alterações no meu corpo durante o climatério? 

Sim, e a causa principal é a baixa produção de estrogênio. São elas: aumento de peso, 

pele mais fina e ressecada, aumento de pêlos no rosto, vagina ressecada, perda de estatura. 

 

Todas as mulheres podem ter osteoporose? 

Sim, todas sem exceção. Entretanto as que correm maior risco são as de raça branca, 

amarela, de compleição magra, fumantes que não praticam exercícios, que ingerem álcool e/ou 

que têm uma dieta pobre em cálcio. 

 

Todas as mulheres terão climatério? 

Sim, já que a partir dos 40 anos todas começam a produzir menos estrogênio. Algumas 

terão antes que outras ou terão mais acentuado o quadro de problemas e distúrbios, porém 

todas chegarão à menopausa (última menstruação). 

 

Com que freqüência a mulher no climatério deve consultar o médico 

ginecologista? 

Recomenda-se consultas médicas a cada 6 meses ou um ano. 
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OS CONTRACEPTIVOS 

 
CONTRACEPTIVO ORAL 

 
 
Dentre os contraceptivos existentes atualmente o mais usado é o oral, a pílula 

anticoncepcional. Foi desenvolvida em 1956. 
 
Funciona por regulação do estrogênio e progesterona, impedindo a ovulação. Seus 

efeitos secundários continuam a ser assunto de debate, como por exemplo, o fato de mulheres 
que tomam certos tipos de pílula anticoncepcional estar sujeitas a um maior ricos de 
desenvolverem câncer (principalmente de mama) ou sofrerem trombose. 

 
Não tome anticoncepcional sem prescrição médica. 
 
É verdade que as pílulas anticoncepcionais ajudam a melhorar a pele; 
principalmente contra as espinhas? 
 Sem dúvida algumas pílulas ajudam no tratamento da pele durante a adolescência da 

mulher. O médico de sua confiança, se necessário, poderá indicar. 
 
Tomando pílula anticoncepcional durante muitos anos será difícil a mulher 
engravidar? 
Não, em 30 a 60 dias, o organismo retoma as suas funções normais.  
 
A pílula anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? 
Ainda não há estudo conclusivo que demonstre a relação entre a pílula e o câncer de 

mama, porém, a mulher deve sempre fazer auto-exame das mamas uma vez por mês, a 
mamografia uma vez por ano e procurar periodicamente o seu ginecologista, para melhor 
controle de sua saúde. 

 
LEMBRE-SE:  
 
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 
Não tome medicamento sem prescrição médica. 
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PRESERVATIVO DE LATEX 
 
“A CAMISINHA”: Além da gravidez a camisinha também é preservativo que previne as 

doenças sexualmente transmissíveis. É dos métodos contraceptivos um dos mais seguros 
chegando a oferecer 90% de segurança em relação á gravidez, quando usado corretamente. 

É fácil de ser adquirido, pois é vendido em diversos estabelecimentos comerciais além 
das farmácias e drogarias, custa pouco e é distribuído gratuitamente nos postos de saúde. A 
camisinha tanto pode ser usada pelo sexo masculino (camisinha masculina) como pelo sexo 
feminino (camisinha feminina). 

 
Para total garantia e não correr risco, verifique se o produto esta na dentro da data de 

validade e se tem o selo do IMETRO. 
 

                        

     Camisinha Masculina                                     Camisinha Feminina 
 
DIU – DISPOSITIVO INTRA UTERINO 
 
O DIU (dispositivo intra-uterino) é colocado no útero da mulher. Só pode ser colocado 

por um médico ginecologista e deve ser acompanhado de seis em seis meses. 
 

 
 
CONTRACEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
A contracepção de emergência faz com que o útero fique desfavorável à gravidez. 

Existem dois métodos. O primeiro consiste no uso da pílula própria para isso em duas doses: a 
primeira até 72 horas após o ato sexual e a segunda 12 horas após a primeira.  

 
Outro método consiste no uso da pílula comum, de forma que a mulher ingere duas 

pílulas até 72 horas após o ato sexual e mais duas 12horas após. 
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 Esse método só deve ser usado exporadicamente devido ao esquecimento da pílula ou 
no caso da camisinha estourar.  Também é indicada em casos de ESTUPRO. 

 
Uma informação de extrema importância: O uso freqüente leva à redução de sua eficácia.  

Como no Brasil, legalmente, a gestação só começa após a aderência do ovo à parede do útero, a 
pílula do dia Seguinte pode ser utilizada (já que ela impede essa ligação). 

 
Qual o método contraceptivo mais indicado?  
Não existe um método mais indicado. Cada mulher deve procurar o método que mais se 

adeque à ela. O que dá certo para uma, pode não dar certo para outra. O médico ginecologista é 
a pessoa mais indicada para auxiliar a mulher a decidir qual o método que irá usar. Importante 
lembrar que, preferencialmente, o método deve ser escolhido pelo casal.  

 
Qual a diferença entre o anticoncepcional e a pílula do dia seguinte?  
A diferença é que a pílula do dia seguinte ou de emergência, não é um método 

anticoncepcional para ser usado com regularidade, devendo ser usada somente em casos de 
coito desprotegido, falha da camisinha ou violência sexual.  Já os demais contraceptivos, seja 
oral, injetável, intra-uterino ou implante, devem ser usados com regularidade e 
responsabilidade para que tenha eficacia.  

 
O anticoncepcional faz mal?  
É muito importante consultar o seu ginecologista antes de usar um anticoncepcional. 

Somente ele pode avaliar se você tem alguma contra-indicação ou risco com o método adotado, 
como qualquer outro medicamento, quem toma anticoncepcional pode ter efeitos indesejáveis.  

 
É preciso parar de tomar o anticoncepcional de tempos em tempos para o 
organismo descansar? 
Não é necessário interromper o uso do anticoncepcional. Além disso, existe o risco de 

gravidez se não for utilizado outro método de prevenção seguro.  
 
Fumante pode tomar pílula?  
A mulher tabagista e com mais de 35 anos é um fator que contra-indica o uso de pílulas 

combinadas (aquelas que apresentam estrogênio e progestogênio na sua formulação).  
 
Como é o método do coito interrompido? Ele é eficaz? 
Consiste em tirar o pênis da vagina antes da ejaculação. Não é garantido porque durante 

o ato sexual, o pênis libera um líquido que contém a quantidade de espermatozóides suficiente 
para gerar uma gravidez.  

 
Quais são as camisinhas mais seguras? 
As camisinhas oferecidas no mercado devem ser aprovadas pelo INMETRO, que tem a 

função de avaliar a segurança dos preservativos. As camisinhas aprovadas têm um selo de 
qualidade na embalagem.  

 
 
 
 
 
 



 Comissão da Mulher Advogada 

56 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

CONDICIONAMENTO FÍSICO 

 
O exercício físico é um componente do estilo de vida moderna, que nas modalidades 

ginástica, esporte e educação física constituem atividades vitais para saúde, bem estar, 
recreação do ser humano.  A  prolongação da vida e a terapia contra numerosas enfermidades 
são os principais benefícios do exercicio físico. 

 
O sedentarismo traz consequências nefastas para a saúde do ser humano:  
Arterosclerose, com ela, o enfarto do miocárdio, o AVC (Acidente Vascular Cerebral + 

Derrame); Obesidade e com ela, hipertensão arterial, diabetes; Osteoporose, doença pulmonar 
obstrutiva cronica (DPOC), depressão, ansiedade além de alguns tipos de câncer (colón e de 
mama). 

 
É ideal para a saúde que o exercício físico seja um hábito desde a infância e que se 

prolongue pela vida adulta a fora. Praticar exercícios somente nos finais de semana não é bom 
para a saúde. 

 
Não comece nunca a praticar exercícios sem acompanhamento do seu médico. Ele é 

quem poderá instruí-la quanto ao tempo e tipo de exercicios adequados para você. 
 

VAMOS ALONGAR? SEM FORÇAR! 
 
Atividade física é definida como: "qualquer movimento corporal, produzido pelos 

músculos esqueléticos, que resulte em gasto energético maior que os níveis de repouso". 
Podemos acrescentar que é também qualquer esforço muscular pré-determinado, destinado a 
executar uma tarefa, seja ela um "piscar dos olhos", um deslocamento dos pés, e até um 
movimento complexo em alguma competição desportiva. Modernamente, o termo refere-se em 
especial aos exercícios executados com o fim de manter a saúde física, mental e espiritual, em 
outras palavras a "boa forma" e bem estar. 

 
Tipos 
Atividade física em geral regular controlada por profissionais da Educação Física, está 

associada diretamente a melhorias da saúde e condições físicas dos praticantes. A redução dos 
níveis de ansiedade,stress,um sistema imunológico fortalecido, tornam o organismo menos 
sujeito à doenças como por exemplo o câncer.  

Sendo que a inatividade física associada a dietas inadequadas, ao tabagismo, ao uso do 
álcool e outras drogas são determinantes na ocorrência e progressão de doenças crônicas que 
trazem vários prejuízos ao ser humano, como, por exemplo, redução na qualidade de vida e 
morte prematura nas sociedades contemporâneas, principalmente nos países industrializados. 

 
A atividade física quando é feita de forma continua e programada resulta no ganho de 

força física. incremento da capacidade cardiorrespiratório, da flexibilidade entre outros fatores 
responsáveis pela melhoria da qualidade de vida de um indivíduo no que diz respeito a 
performance humana. 

Atividade física de recuperação é usada como um meio de melhorar as condições físicas 
de um sujeito momentaneamente debilitado, sendo tratada pelos profissionais da fisioterapia e 
educação física à critério médico. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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Exercício físico 
É qualquer atividade física que mantém ou aumenta a aptidão física em geral e tem o 

objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. A razão da prática de exercícios inclui: o 
reforço da musculatura e do sistema cardiovascular; o aperfeiçoamento das habilidades 
atléticas; a perda de peso e/ou a manutenção de alguma parte do corpo.  

Para muitos médicos e especialistas, exercícios físicos realizados de forma regular ou 
frequente estimulam o sistema imunológico, ajudam a prevenir doenças (como cardiopatia, 
doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, etc.) moderam o colesterol, ajudam a prevenir a 
obesidade, e outras coisas. Além disso, melhoram a saúde mental e ajudam a prevenir a 
depressão. Todo exercício físico deve ser sempre realizado sob a orientação de um profissional 
ou centro esportivo qualificado, pois a prática de esportes somente nos permite atingir os 
objetivos esperados quando é devidamente orientada.    

 
Benefícios do exercício físico 
O exercício físico é um componente do moderno estilo de vida que nas suas distintas 

modalidades tais como ginástica, esporte e educação física constituem atividades vitais para a 
saúde, a educação, a recreação e o bem-estar do ser humano, a prática do esporte e os 
exercícios físicos podem fazer pelos homens o que não poderiam fazer milhões de médicos. A 
prolongação da vida e a terapia contra numerosas enfermidades são os principais benefícios do 
exercício físico. 

 
Exercícios físicos na vida adulta 
O ideal para a saúde é que a atividade física se torne um hábito na infância ou na 

adolescência, para não haver dificuldades de integrá-la à vida adulta. Um dos principais 
problemas relacionados a essa adaptação é a falta de tempo, que cria os "atletas de final de 
semana". Praticar atividade física somente aos finais de semana pode não ser bom à própria 
saúde. É necessário um ritmo correto entre exercício e descanso.  

 
O recomendado é que, para cada dia de exercício, seja dado um dia de descanso, 

principalmente para as pessoas que se iniciam.  As conseqüências do sedentarismo para a 
saúde do homem são nefastas e bem conhecidas: maior risco de aterosclerose e suas 
conseqüências (angina, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral), obesidade, aparição 
de problemas como: hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, dislipidemia, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, asma, depressão, ansiedade, além de aumento do risco de afecções 
osteomusculares e de alguns tipos de câncer (cólon e de mama). 

 
Alongamento 

 
Alongamento ou estiramento é a pratica de alongar os músculos em formas de 

exercícios físicos. Praticar alongamento é muito comum antes e após atividades físicas ou 
esforços fisicos, tais como ginástica, corridas e vários esportes. Ele serve para deixar aquecidos 
os músculos, para a prática dessas atividades. O alongamento, quando praticado corretamente, 
contribui para alinhamento de postura, diminui o risco de lesões e tensões musculares, 
aumenta a agilidade do indivíduo, mesmo que este já possua idade avançada. 

 
A importância do aquecimento 
O aquecimento é tão essencial e benéfico para quem faz exercícios, que é indispensável 

encorporá-lo em nossas atividades físicas. Ele evita e previne lesões graves, atuando também 
contra as dores no corpo. 
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O principal objetivo do aquecimento é preparar o organismo para o esporte, seja em 
treinamento, na competição ou no lazer. Ele visa obter o estado ideal psíquico e físico, a 
preparação para os movimentos e principalmente prevenir as lesões. 
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CONJUNTIVITE 

 

A conjuntivite é uma inflamação  da conjuntiva  ocular, membrana transparente e fina 

que reveste a parte da frente do globo ocular (o branco dos olhos) e o interior das pálpebras. 

Pode atacar os dois olhos, durando de uma semana a quinze dias e não costuma deixar 

sequelas. Podem ser ocasionadas por fatores alérgicos, irritativos ou infecciosos e cada um 

deles necessita de tratamento específico. O olho torna-se vermelho, edematoso, lacrimejante, 

com sensação de corpo estranho, às vezes com secreção. 

 

A doença é relacionada aos hábitos de higiene dos indivíduos. Em 2011 ocorreu um 

grande surto de conjuntivite no Estado de São Paulo. Somente a cidade de São Paulo registrou 

mais de 119 mil casos no primeiro trimestre. 
 

CONJUNTIVITE GONOCÓCICA 

 

A conjuntivite infecciosa é transmitida, mais freqüentemente, por vírus, fungos ou 

bactérias e pode ser contagiosa. O contágio se dá, nesse caso, pelo contato. Assim, estar em 

ambientes fechados com pessoas contaminadas, uso de objetos contaminados, contato direto 

com pessoas contaminadas ou até mesmo pela água da piscina são formas de se contrair a 

conjuntivite infecciosa. Quando ocorre uma epidemia de conjuntivite, pode-se dizer que é do 

tipo infecciosa. 

 

A conjuntivite viral geralmente é causada por um adenovírus, mas também pode ser 

transmitida por enterovirus tipo 70 (conjuntivite hemorrágica) e coxsackie A4 (conjuntivite 

hemorrágica).  É muito comum em escolas, local de trabalho, consultórios médicos, ou seja todo 

local fechado, com contato íntimo entre pessoas. O diagnóstico é realizado pelas características 

clínica. O tratamento consiste na utilização de compressas frias, vasoconstritor tópico e lágimas 

artificiais. A propagação do vírus dura até 14 dias após o início dos sintomas. 

 

A conjuntivite bacteriana caracteriza-se por ser purulenta. Geralmente são causadas 

por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus e Haemophilus influenzae. Estes tipos 

são tratados com antibióticos tópicos de expectro ampliado (cloranfenicol, neomicina, etc).  
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Um tipo, chamada de conjuntivite gonocócica, é causada por Neisseria gonorrhoeae 

que é sexualmente transmissível. Pode ser transmitida na hora do parto, mas é rara pois 

costuma-se aplicar uma gota de nitrato de prata 1% no saco conjuntival do recém nascido. É 

tratata com antibióticos sistêmicos e oculares. 

 

A conjuntivite de inclusão é causada por Chlamydia trachomatis sorotipo D-K, 

pertencente ao trato genital do adulto. Possui uma duração maior e acomete geralmente jovens 

sexualmente ativos. Trata-se com azitromicina ou doxiciclina 

 

A conjuntivite fúngica é mais rara de ocorrer. Geralmente acontece quando uma pessoa 

é acidentada com madeira nos olhos ou utiliza lente de contato.  

 

A conjuntivite alérgica é aquela que ocorre em pessoas predispostas a alergias (como 

quem tem rinite ou bronquite, por exemplo) e geralmente ocorre nos dois olhos. Esse tipo de 

conjuntivite não é contagiosa, apesar de que pode começar em um olho e depois se apresentar 

no outro. Pode ter períodos de melhoras e reincidências, sendo importante a descoberta da 

causa da conjuntivite alérgica. É benigna por não envolver a córnea. Ocorre geralmente em 

regiões de clima mais frio. O alérgeno mais comum é o pólen. São tratadas com anti-

histamínicos e estabilizadores de mastócitos. 

 

A conjuntivite papilar gigante é causada, sobretudo, por uso de lentes de contato. 

 

A conjuntivite tóxica é causada por contato direto com algum agente tóxico, que pode 

ser algum colírio medicamentoso ou alguns produtos de limpeza, fumaça de cigarro e poluentes 

industriais. Alguns outros irritantes capazes de causar conjuntivite tóxica são poluição do ar, 

sabão, sabonetes, spray, maquiagens, cloro e tintas para cabelo. A pessoa com conjuntivite 

tóxica deve se afastar do agente causador e lavar os olhos com água abundante. Se a causa for 

medicamentosa é necessário a suspensão do uso, sempre seguindo uma orientação médica. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

 Lavar as mãos frequentemente 

 Evitar aglomerações ou frequentar piscinas de academias ou clubes e praias 

 Lavar com frequência o rosto e as mãos, uma vez que estas são veículos importantes 

para a transmissão de microrganismos patogênicos 

 Não coçar os olhos 

 Aumentar a frequência com que troca as toalhas do banheiro e sabonete ou use 

toalhas de papel para enxugar o rosto e as mãos 

 Trocar as fronhas dos travesseiros diariamente enquanto perdurar a crise 

 Não compartilhar o uso de esponjas, rímel, delineadores ou de qualquer outro 

produto de beleza 

 Evitar contato direto com outras pessoas 

 Não ficar em ambientes onde há bebês 

 Não usar lentes de contato durante esse período 

 Evitar banhos de sol 

 Evitar luz, pois essa pode fazer com que o olho contaminado venha a doer mais. 

 

TRATAMENTO 

 

Para melhor poder diagnosticar a causa da conjuntivite, é de todo aconselhável a ida a 

um serviço de urgência oftalmológico, onde o médico poderá retirar uma amostra (através de 

zaragatoa) das secreções purulentas produzidas pelos olhos, que será analisada a nível 

bacteriológico, fungal e viral na tentativa de descobrir qual o agente causador da conjuntivite. A 

prescrição de antibióticos para conjuntivites virais não tem qualquer efetividade e é incorreta, 

visto que, vírus não podem ser mortos pela ação destes tipos de medicamentos. 

 

É utilizado gaze e água filtrada ou mineral, ou ainda soro fisiológico, para limpar as 

casquinhas que se formam em volta do olho. Água boricada não é mais indicada pelos médicos 

para esse tipo de tratamento. 
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Não se deve tocar com a superfície das embalagens o olho ou pálpebra quando da 

aplicação, para evitar a contaminação das soluções (colírios e pomadas); 
 

No caso do agente causador, o médico poderá prescrever um tratamento com antibiótico 

(em caso de bactérias), antifungo (em caso de fungo) ou antiviral (em caso de vírus), que será 

diferente consoante o tipo e o grau de resistência do agente que causa a doença; 

 

Alerta: A falta de cuidado pode fazer com que um aperto de mão se transforme em uma 

conjuntivite.  Esteja atento aos sintomas da conjuntivite por, pelo menos, 15 dias, desde o início 

das primeiras manifestações.  

 

Esse é o período em que as pessoas contaminadas podem ainda apresentar contágio e 

repassar para outras. 

 

O acompanhamento do oftalmologista é importante para o diagnóstico do tipo de 

conjuntivite e para o tratamento adequado. 
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DENGUE 

 
 
A dengue é uma doença causada por vírus transmitida pela fêmea do mosquito Aedes 

Aegypti. 

 

Quais são os sintomas? 

Os sintomas mais comuns são: febre, dores no corpo (principalmente articulações), dor 

de cabeça. Podem também ocorrer náuseas, vômitos e manchas vermelhas pelo corpo. 

 

O que fazer se aparecer um desses sintomas? 

Procurar o posto de saúde ou o pronto socorro mais próximo. 

 

Quanto tempo depois de ser picado aparece a doença? 

A picada do Aedes Aegypti não é diferente da de qualquer outro inseto, podendo 

provocar coceira. Se o mosquito estiver infectado, o período de incubação do vírus varia de 4 a 

10 dias. 

 

Posso pegar dengue de uma pessoa doente? 

Não há transmissão por contato direto de um doente com uma pessoa sadia. 

 

LEMBRE-SE:  

 Tampe caixas d’água 

 Coloque areia nos pratos dos vasos 

 Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. 

 Cubra os pneus. 
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DEPRESSÃO 

 
Depressão 
É uma doença física como outra qualquer, só que desorganiza as reações emocionais. 
A depressão é muito complexa e difícil de ser diagnosticada, pois um dos seus principais 

sintomas pode ser confundido com tristeza, apatia, preguiça, irresponsabilidade e em casos 
crônicos como fraqueza ou falha de caráter.  

É muito comum ouvir as pessoas falarem que estão “deprês” ou deprimidas, quando 
apenas estão chateadas, estressadas ou porque se desentenderam com alguém. 

 
Causas 
Grande parte da classe médica acredita que a depressão é um fator genético, pois 

aparece em algumas famílias e em gêmeos também. Por isso é importante investigar se há casos 
de depressão na família do doente, pois as chances genéticas são grandes. Sabe-se hoje que a 
depressão é associada a um desequilíbrio em certas substâncias químicas no cérebro e os 
principais medicamentos antidepressivos têm por função principal agir no restabelecimento 
dos níveis normais destas substâncias, principalmente a serotonina.    

A depressão também pode ocorrer depois de uma situação estressante ou de perda. É 
comum sentir-se triste, desesperado numa crise financeira, separação ou morte de um ente 
querido. Também é normal se sentir fragilizado após uma situação estressante como um 
assalto, estupro ou seqüestro.  

 
Esta tristeza e medo tende a passar depois de um período de duas semanas a seis meses, 

depois disto a vida vai entrando nos eixos. Só que às vezes a pessoa não consegue reagir e esta 
tristeza se transforma em depressão, principalmente nas pessoas com predisposição à doença.  

 
 Existem também algumas doenças físicas que podem causar depressão: esclerose 

múltipla, derrame, hepatite, hipotireoidismo, apnéia do sono, hipertensão, insuficiência 
cardíaca, diabetes. Além das doenças como câncer e AIDS. 

Alguns medicamentos e drogas também levam á depressão como: cortisona, 
anfetaminas, pílulas anticoncepcionais, quimioterapia, álcool, crack, ecstasy, maconha entre 
outros. 

 
Tratamento 
Como qualquer outra doença física, o tratamento da depressão é feito após uma 

avaliação física e psíquica por um médico psiquiatra. O tratamento inclui o aconselhamento 
psiquiátrico e os remédios antidepressivos, que regulam a química cerebral. 

 
Às vezes, a medicação precisa de ajustes, ou por não causar melhora ou por provocar 

efeitos colaterais. Por isso é importante a visita periódica ao médico para a avaliação, o ajuste 
ou troca do medicamento. Os antidepressivos demoram de duas a quatro semanas para atuar 
efetivamente. Uma vez restaurada a química cerebral a depressão tende a melhorar.  

 
Mas é importante ressaltar que apesar da melhora o tratamento ainda vai continuar por 

um prazo indeterminado, sob a avaliação do psiquiatra. 
 
Além da medicação é importante a psicoterapia, a força de vontade do paciente de correr 

atrás dos seus sonhos (objetivo), o auxílio da família, dos amigos e de um grupo de ajuda. 
Quanto mais amparado o paciente estiver, melhor será o processo de cura. 
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Sintomas de Depressão: 
 Tristeza 
 Choro fácil e ou freqüente 
 Apatia 
 Sentimento de falta de sentimento 
 Sentimento de tédio 
 Irritabilidade aumentada 
 Desespero 
 Desesperança 
 Culpabilidade 
 Transtorno de sono e apetite 

 
A depressão é um problema médico caracterizado por diversos sinais e sintomas, dentre 

os quais dois são essenciais: humor persistentemente rebaixado, apresentando-se como 
tristeza, angústia ou sensação de vazio e redução na capacidade de sentir satisfação ou 
vivenciar prazer. 

 
Outros tipos de sintomas: 
 Ansiedade 
 Afastamento de amigos ou pessoas 
 Cansaço e perda de energia 
 Falta de vontade de realizar uma determinada tarefa que progressivamente se 

alastra ou pode alastrar a muitas outras atividades. 
 Vontade de chorar ou chora às escondidas. 
 Tem maus resultados escolares, devido á incapacidade em se concentrar. 
 Vontade de ficar só. Afasta-se de tudo e todos. 
 Não querer ouvir barulhos ou querer música ou barulhos em altos berros (pois é 

uma forma de se alhear e afastar do que se passa à sua volta). 
 Sentimento de tristeza persistente 
 Problemas de auto-confiança e auto-estima 
 Sente-se triste e abatida sem conseguir encontrar algo que a anime ou que lhe 

consiga despertar interesse. 
 Dificuldade de concentração e de tomar decisões 
 Sentimentos de culpa, desesperança, desamparo, solidão, ansiedade ou inutilidade 
 Alterações no sono; Dificuldades em adormecer, acordar muito mais cedo do que o 

habitual, dormir em excesso ou pesadelos 
 Medo de executar determinada tarefa; ou medo do que possa acontecer se falhar. 

Vive obcecada com a sua incapacidade ou com o que possa acontecer a outrem se ela 
falhar. 

 Isolamento: evitar outras pessoas. 
 Perda de apetite com diminuição do peso ou compulsão alimentar 
 Pensamentos de suicídio e morte 
 Inquietação e irritabilidade 
 Auto-agressão 
 Mudanças na percepção do tempo 
 Acessos de choro 
 Possíveis mudanças comportamentais como agressão ou irritabilidade 
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 Medo ou sensação de ser ou estar sendo abandonado 
 Desleixa-se com o vestir ou com a sua apresentação. Isso deixou de lhe interessar. 

 
TIPOS DE DEPRESSÃO 
 
Depressão Grave: 
 Desânimo na maioria dos dias e na maior parte do dia (em adolescentes e crianças há 

um predomínio da irritabilidade) 
 Falta de prazer nas atividades diárias 
 Perda do apetite e/ou diminuição do peso 
 Distúrbios do sono — desde insónia até sono excessivo — durante quase todo o dia 
 Sensação de agitação ou languidez intensa 
 Fadiga constante 
 Sentimento de culpa constante 
 Dificuldade de concentração 
 Idéias recorrentes de suicídio ou morte 

 
Depressão Crônica 
A depressão crônica leve, ou distimia, caracteriza-se por vários sintomas também 

presentes na depressão maior, mas eles são menos intensos e duram menos tempo, pelo menos 
dois anos.  

Os sintomas são descritos como uma "leve tristeza" que se estende na maioria das 
atividades. Em geral, não se observa distúrbios no apetite ou no desejo sexual, mania, agitação 
ou comportamento sedentário. Os distímicos cometem suicídio na mesma proporção dos 
deprimidos graves.  

Talvez devido à duração dos sintomas, os pacientes com depressão crônica não 
apresentam grandes alterações no humor ou nas atividades diárias, apesar de se sentirem mais 
desanimados e desesperançosos, e serem mais pessimistas. Os pacientes crônicos podem sofrer 
episódios de depressão maior (estes casos são conhecidos como depressão dupla). 

 
Depressão Pós Parto 
Em algumas situações pós-parto surge a "depressão pós-parto".  Este tipo de depressão 

pode dever-se a perturbações e alterações do foro emocional e/ou hormonal, uma vez que o 
corpo da mulher sofre demasiadas alterações com o nascimento de um bebê.  

 
Por vezes surgem desconfortos e sensações de dores de costas que podem agravar o 

estado emocional e hormonal da recente mãe. Estas queixas por vezes agravam o estado 
emocional e precisam ser verificadas.   

 
Tratamentos 
 Medicação 
 Psicoterapia comportamental 
 Estimulação Magnetica Transcraniana 
 Atividades físicas 

 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Apetite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distimia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apetite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Libido
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DIABETES MELLITUS (DM) 

 
O DM é uma disfunção da produção de insulina pelo pâncreas. Esta disfunção pode ser 

total ou parcial. Como conseqüência a glicose que deveria entrar nas células para fornecer 
energia ao organismo através de várias reações químicas, permanece circulando no sangue, 
determinando a hiperglicemia (níveis altos de glicose na corrente sanguínea) que é a 
característica principal para o diagnóstico do DM. 

 
De acordo com a OMS a projeção para o ano de 2025 é que existirão mais de 300 milhões 

de diabéticos no mundo e aproximadamente 50% das pessoas com DM desconhecem sua 
condição. O tipo 1 representa de 5 a 10% dos casos. Geralmente ocorre na infância ou 
adolescência, causado por destruição das células do pâncreas, responsáveis pela produção de 
insulina.  

A causa desta destruição é, com freqüência, mediada por fatores auto-imunes. Seu início 
é, via de regra, abrupto e necessita sempre o uso de insulina para seu tratamento. 

 
O tipo 2 é geralmente uma combinação de fatores genéticos e fatores relacionados ao 

estilo de vida, hábitos alimentares, envelhecimento entre outros. Nestes casos o organismo 
ainda produz insulina, porém ou em quantidade insuficiente ou a insulina encontra resistência 
à sua ação; por exemplo, pela presença de obesidade. Acomete, geralmente, adultos com mais 
de 40 anos, embora possa ser diagnosticado em indivíduos mais jovens: 

 
São sinais e sintomas do DM descompensado: 
 Muita Fome (Polifagia) 
 Muita sede (Polidipsia) 
 Aumento do Volume Urinário (Poliuria) 

 
Esta tríade é chamada de “polis” do DM e são sintomas clássicos no diagnóstico clínico 

do DM. Outros sintomas também relacionados são desânimo, cansaço, dificuldade na 
cicatrização de feridas, perda na ausência de dieta para este fim, alterações visuais e disfunção 
sexual. 

 
O diagnóstico do DM é bastante sugestivo a partir destes sintomas, mas deve ser 

confirmado com exames de laboratório. Duas glicêmicas em jejum são o suficiente para o 
diagnóstico. Dois valores obtidos em amostras diferentes acima de 126mg/dl fazem o 
diagnóstico.  Posteriormente outros exames serão necessários para o seguimento (Hg glicada) e 
determinação de patologias associadas ou complicações (dosagem de lipídeos, avaliação renal, 
cardiológica, oftalmológica etc). 

 
Mas fica a pergunta: Porque tratar mesmo não tendo qualquer sintoma? Porque o 

controle adequado do DM diminui a incidência de complicações agudas e crônicas.  
 
As complicações agudas são a hipoglicemia (queda do açúcar no sangue) e a 

hiperglicemia (elevação dos níveis de açúcar no sangue). Ambas e situações extremas podem 
levar ao coma ou até mesmo ao óbito quando não tratadas com urgência. 

 
As complicações crônicas podem comprometer a retina (visão) é chamada retinopatia 

diabética, os rins-nefropatia diabética, os nervos – neuropatia diabética. 
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O DM é uma condição que necessita de tratamento multidisciplinar. 
São aspectos importantes no bom controle do DM: Medicação adequada, nutrição 

balanceada, atividade física equilibrada, controles freqüentes, apoio psicológico e muitas vezes 
orientação social para que o paciente saiba de seus direitos. 

 
Muitos avanços ocorreram nos últimos anos em relação ao tratamento do DM 

melhorando significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Algumas breves palavras 
sobre “pré-diabetes”. Pré-diabetes é uma condição na qual os níveis glicêmicos estão acima do 
normal más não o suficiente para caracterizar o DM.  

 
É uma condição importante porque representa um risco para o desenvolvimento de DM 

que pode ser evitado se observadas algumas mudanças no estilo de vida. “CONHECER É A 
MELHOR FORMA DE PREVENIR OU AO MENOS RETARDAR COMPLICAÇÕES” 

 
DIABETES MELLITUS 
Diabetes Mellitus é uma doença decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade da 

insulina exercer de modo adequado a sua função. 
 
Dra. Carlinês Rossi Sarno de Moraes 
CRM: 36.011 
 
1 - O que é diabetes?  
 
O Diabetes Mellitus é um dos mais graves problemas de saúde pública, causado pela falta 

absoluta (tipi 1) ou relativa (tipo 2) de insulina no organismo. Nessa situação a glicose não é 
absorvida adequadamente pelas células, o que provoca sua elevação no sangue, ultrapassando 
as taxas normais (70 a 100 MG/dl, em jejum). 

Em 100 pessoas adultas de 7 a 9 são portadores de diabetes. 
É uma doença silenciosa, 50% desconhecem ser portadores. 
É uma doença hereditária - não é contagiosa.  
 
2 - Conseqüências do diabetes não controlado 
 
Cegueira: o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. 
Enfarto do miocárdio e derrame cerebral: Enfartos são 3 a 5 vezes mais freqüentes nos 

portadores de diabetes. 
Gangrena: O diabetes é a principal causa não traumática, de amputações de membros 

inferiores. 
Doença Renal: 65% dos portadores de diabetes têm pressão alta e 40% das pessoas em 

hemodiálise são portadores de diabetes. 
Impotência Sexual Masculina: A falta de ereção também é uma das complicações do 

diabetes mal cuidado. 
 
3 – Tipos de Diabetes 

 
Tipo1: em geral aparece de forma abrupta em crianças e jovens. Ocorre devido à 

destruição das células do pâncreas, que produzem insulina, por anticorpos; por isso requer o 
uso de insulina no tratamento. Representa aproximadamente 10% dos casos entre todos os que 
têm diabetes. 
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Tipo 2: aparece em adultos, geralmente após 40 anos de idade, com pouco sinais e 
sintomas (as vezes até ausentes), o que permite a evolução da doença por muitos anos sem 
diagnóstico, razão pela qual pode passar despercebido. Em geral é tratado com comprimidos 
antidiabéticos orais. Geralmente, não requer o uso de insulina, que pode ser necessária em 
situações especiais. 

 
Existem outras formas de diabetes, como a gestacional, a desencadeada por 

medicamentos e por doenças do pâncreas. 
 
3 – Fatores que precipitam o aparecimento do diabetes (em pessoas predispostas) 
 Obesidade (aumento de peso) 
 Infecções 
 Gravidez 
 Cirurgias 
 Stress 
 Envelhecimento 
 Alguns medicamentos 

 
4 – Grupos de risco para o diabetes 
 Pessoas com maior risco de desenvolver diabetes: 
 Obesos 
 Maiores de 65 anos 
 Sedentários 
 Mulheres que tiveram diabetes gestacional 
 Mulheres que tiveram com 4kg ou mais 
 Glicemia alterada anteriormente 
 Hipertensos 
 Pessoas com aumento de colesterol e triglicérides 

 
5 – Tratamento 
 Visite regularmente se médico 
 Cumpra a risca as orientações recebidas 
 Não troque ou pule medicações e horários 
 Faça seu autocontrole diário (monitorização) 
 Esteja sempre atento para manifestações diferentes do normal 
 Mantenha sua glicemia controlada, sempre dentro dos padrões aceitáveis  
 Mantenha seu colesterol abaixo de 200 – faça testes freqüentemente 

 
6 – Alimentação 
 Mantenha seu peso normal estável (não engorde) 
 Siga rigorosamente seu plano nutricional 
 Alimente-se de forma saudável 

 
7 – Atividades físicas 
 Não seja sedentário 
 Faça exercício físico DIÁRIO – pelo menos 30 minutos por dia  
 Ande bastante 
 Pergunte ao seu médico quais exercícios físicos você pode fazer 
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 Varrer a casa, dançar, lavar o carro, passear com o cachorro, subir escadas são 
atividades físicas saudáveis nos afazeres diários 

 
8 – Vida social 
 Faça amigos e conviva com eles 
 Saia em grupo para passear, para dançar 
 Organize grupos de leitura, para ouvir música 
 Filie-se a alguma associação de diabetes 
 Seja feliz, cante e sorria. Com o diabetes controlado, você poderá levar uma vida 

normal 
 
9 – Padrões normais de glicemia 
Em jejum: de 70 a 100mg/dl 
Depois das refeições: até 140mg/dl 
 
10 – Associações para diabéticos 
Procure uma associação e se associe. Lá você encontrará educação em diabetes, 

multiprofissionais para orientá-lo, poderá conviver com outros portadores de diabetes, fazer 
cursos, participar de encontros e muito mais! 

 
11 – Principais suspeitas 
 A doença se manifesta pelo aparecimento de vários sinais e sintomas, isolados ou ao 

mesmo tempo 
 Sede intensa 
 Fome intensa 
 Perda de peso 
 Cansaço, Desânimo 
 Obesidade 
 Urinar muitas vezes e em grande quantidade 
 Familiares com diabetes 
 Piora a Visão 
 Pressão arterial alta 
 Impotência Sexual 
 Cicatrização difícil e infecções na pele 

 
O Que é insulina? 
Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a armazenar  o açúcar 

presente no sangue. 
 
Qual a diferença entre diabetes Mellitus Tipo I e Tipo II? 
A Diabetes Mellitus tipo I é mais frequente em jovens. Ocorre em consequencia da 

falência das células responsáveis pela produção da insulina.  
 
A Diabetes Mellitus tipo II é mais frequente em adultos, principalmente se forem obesos. 

O organismo produz alguma quantidade de insulina, porém, essa não consegue agir de modo 
adequado nas células do corpo para exercer a trasformação da glicose em energia. 
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Quais as causas do diabetes? 
É uma doença que tem como causa fatores genéticos (quando a pessoa já nasce com pré-

disposição para desenvolve-lá) e fatores ambientais  como  (os traumas emocionais, gravidez, 
obesidade e quadros infecciosos podem favorecer seu aparecimento). 

 
Quais os Sintomas que Levam a Suspeita do Diabetes? 
Os Classicos são: 
 Muita sede 
 Muita vontade de urinar 
 Muito apetite 
 Cansaço 
 Emagrecimento 
 Visão Turva 

 
Pessoas podem ter diabetes e não apresentar os sintomas clássicos? 
 

Sim, por isso há necessidade de fazer um rastreamento através de exames que podem 
diagnosticar a doença. 

 
Qual exame mais comum para detectar o diabetes? 
 

É o exame que mede a dosagem de glicose no sangue. 
 
Quais são as pessoas mais predispostas aos fatores de risco? 
 Indivíduos com mais de 45 anos; 
 Pais, Filhos ou irmãos com diabetes mellitus 
 Obesidade 
 Vida sedentaria 
 Pressão Alta 
 Algumas alterações das gorduras no sangue. 
 Problemas  na coronaria, 
 Nas mulheres histórico de Diabetes em gestações anteriores. 

 
A Diabetes tem cura? 
Ainda não existe más pode ser controlada, para isso há necessidade de acompanhamento 

médico, medicamentos, dieta e exercicios. 
 
RESUMINDO 
Diabetes é uma doença provocada pela insuficiência de insulina; o hormônio que regula 

o nível de açúcar no sangue. Os sintomas são: sede, excessoo de micção e perda de peso. 
Se não for tratada, o doente pode entrar em coma diabética. 
A doença é controlada por meio de  dieta rigorosa, remédios em forma de comprimidos 

ou injeções de insulina. 
Porem ocorrer complicações a longo prazo: problemas renais e diminuição da 

sensibilidade. 
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VULVOVAGINITE DIABÉTICA 

 
VULVOVAGINITES – É toda manifestação inflamatória e/ou infecciosa do trato genital 

inferior, ou seja, vulva, vagina e epitélio escamoso do colo uterino, onde o corrimento vaginal é 
comum. 

A cândida é o fungo responsável por 95% das vulvovaginites das pacientes diabéticas. 
 
SINTOMAS 
Os sintomas mais comuns das infecções por Cândida são o prurido vulvar, ardor, 

leucorréia com secreção grumoide (tipo leite coalhado), disúria e ocasionalmente dispareunia, 
e as pacientes com casos recorrentes além de apresentarem estes sintomas podem apresentar 
eritema vulvar e/ou vaginal, fissuras ou escoriações vulvares. 

 
Abordaremos aqui o diabetes mellitus tipo 2 (o que se manifesta por volta dos 45-50 

anos), uma doença de proporções epidêmicas, que atinge atualmente cerca de 170 milhões de 
pessoas no mundo, com estimativa para 2025 de 333 milhões. 

 
Em mulheres diabéticas no climatério ou na menopausa, o índice de vulvovaginite por 

candidíase é elevado por aumento da concentração de glicogênio vaginal e conseqüente 
aumento da acidez da mucosa vaginal, com proliferação da levedura, ou seja, do fungo. 

 
As mulheres menopausadas entram em uma atrofia urogenital, sendo muito comum 

sintomas de cistites os quais pioram na existência de candidíase, melhorando com 
hormonioterapia tópica. 

A flora vaginal normal é rica em lactobacilos produtores de peróxido (bacilos de 
Doderlein) os quais formam acido láctico a partir do glicogênio cuja a produção e secreção é 
estimulada pelos estrogênios. Esse mecanismo propicia uma acidez adequada (ph de 4,5) do 
ambiente vaginal, dificultando a proliferação da maioria dos patógenos. A cândida é exceção, 
pois prolifera em ambiente ácido. 

 
Existem outros fatores que predispõe ao aparecimento da candidíase: Gravidez, uso de 

anticoncepcionais orais com altas doses de estrogênios, DIU, doenças de tireóide, obesidade, 
corticoterapia, drogas imunossupressoras, uso de antibióticos (sem controle). 

É muito comum a tríade: diabetes, hipertensão e obesidade. 
 
Tratamento: A maioria das candidíase (85%) é causada pela CÂNDIDA albicans e o 

restante por outras espécies as quais tem aumentando nos últimos anos devido aos fatores 
predisponentes citados anteriormente. 

 
A colonização por espécies não albicans com cepas resistentes aos imidazólicos sugere 

que a resistência ao antifúngico possa influenciar a recorrência da vulvovaginite em algumas 
pacientes. 

Em geral as pacientes preferem o tratamento oral devido à comodidade da via de 
administração e da menor duração do tratamento, no entanto o tratamento convencional (via 
vaginal) deve ser sempre considerado. 

  
Dra. Beatriz Noelma Antunes 

CRM. 53.393 
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DISLEXIA 

 
Definida como um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e 

soletração, a dislexia é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Pesquisas realizadas 

em vários países mostram que entre 05% e 17% da população mundial é disléxica. 

Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é o resultado de má alfabetização, 

desatenção, desmotivação, condição sócio-econômica ou baixa inteligência. Ela é uma condição 

hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda alterações no padrão neurológico. 

Por esses múltiplos fatores é que a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe 

multidisciplinar. Esse tipo de avaliação dá condições de um acompanhamento mais efetivo das 

dificuldades após o diagnóstico, direcionando-o às particularidades de cada indivíduo, levando 

a resultados mais concretos.  

 

ALERTA 

Como a dislexia é genética e hereditária, se a criança possuir pais ou outros parentes 

disléxicos quanto mais cedo for realizado o diagnóstico melhor para os pais, á escola e para a 

própria criança. A criança poderá passar por um processo de avaliação realizado por uma 

equipe multidisciplinar especializada, mas se não estiver passando pelo processo de 

alfabetização o diagnóstico será apenas de uma "criança de risco". 

 

Haverá sempre: 

 dificuldades com a linguagem e escrita; 

 dificuldades em escrever; 

 dificuldades com a ortografia; 

 lentidão na aprendizagem da leitura; 

 

Haverá muitas vezes: 

 disgrafia (letra feia); 

 discalculia, dificuldade com a matemática, sobretudo na assimilação de símbolos e de 

decorar tabuada; 

 dificuldades com a memória de curto prazo e com a organização’; 

 dificuldades em seguir indicações de caminhos e em executar seqüências de tarefas 

complexas; 

 dificuldades para compreender textos escritos; 

 dificuldades em aprender uma segunda língua. 

 

Haverá às vezes: 

 dificuldades com a linguagem falada; 

 dificuldade com a percepção espacial; 

 confusão entre direita e esquerda. 
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Pré-Escola: Fique alerta se a criança apresentar alguns desses sintomas: 

 Dispersão; 

 Fraco desenvolvimento da atenção; 

 Atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem; 

 Dificuldade em aprender rimas e canções; 

 Fraco desenvolvimento da coordenação motora; 

 Dificuldade com quebra cabeça; 

 Falta de interesse por livros impressos; 

 

O fato de apresentar alguns desses sintomas não indica necessariamente que ela seja 

disléxica; há outros fatores a serem observados. Porém, com certeza, estaremos diante de um 

quadro que pede uma maior atenção e/ou estimulação. 

 

Idade Escolar 

Nesta fase, se a criança continua apresentando alguns ou vários dos sintomas a seguir, é 

necessário um diagnóstico e acompanhamento adequado, para que possa prosseguir seus 

estudos junto com os demais colegas e tenha menos prejuízo emocional:· 

 

 Dificuldade na aquisição e automação da leitura e escrita; 

 Pobre conhecimento de rima (sons iguais no final das palavras) e aliteração (sons 

iguais no início das palavras); 

 Desatenção e dispersão; 

 Dificuldade em copiar de livros e da lousa; 

 Dificuldade na coordenação motora fina (desenhos, pintura) e/ou grossa (ginástica, 

dança, etc.); 

 Desorganização geral, podemos citar os constantes atrasos na entrega de trabalhos 

escolares e perda de materiais escolares; 

 Confusão entre esquerda e direita; 

 Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas, etc... 

 Vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou sentenças longas e vagas; 

 Dificuldade na memória de curto prazo, como instruções, recados, etc... 

 Dificuldades em decorar seqüências, como meses do ano, alfabeto, tabuada, etc.. 

 Dificuldade na matemática e desenho geométrico; 

 Dificuldade em nomear objetos e pessoas (disnomias)  

 Troca de letras na escrita; 

 Dificuldade na aprendizagem de uma segunda língua; 

 Problemas de conduta como: depressão, timidez excessiva ou o ‘’palhaço’’ da turma; 

 Bom desempenho em provas orais. 

 

Se nessa fase a criança não for acompanhada adequadamente, os sintomas persistirão e 

irão permear a fase adulta, com possíveis prejuízos emocionais e conseqüentemente sociais e 

profissionais. 
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Adultos 

Se não teve um acompanhamento adequado na fase escolar ou pré-escolar, o adulto 

disléxico ainda apresentará dificuldades: 

 Continuada dificuldade na leitura e escrita; 

 Memória imediata prejudicada; 

 Dificuldade na aprendizagem de uma segunda língua;  

 Dificuldade em nomear objetos e pessoas (disnomia); 

 Dificuldade com direita e esquerda; 

 Dificuldade em organização; 

 Aspectos afetivos emocionais prejudicados, trazendo como conseqüência: depressão, 

ansiedade, baixa auto-estima e algumas vezes o ingresso para as drogas e o álcool. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Os sintomas que podem indicar a dislexia, antes de um diagnóstico multidisciplinar, 

dado por uma equipe formada por psicólogos fonoaudiólogos e psicopedagogos, só indicam um 

distúrbio de aprendizagem, não confirmam a dislexia. 

 

Uma pessoa disléxica sempre será um disléxico, não podemos alterar esse fato. Devemos 

lembrar sempre, que o disléxico tem uma dificuldade, não uma impossibilidade. Devidamente 

acompanhado ele vai paulatinamente superando ou contornando suas dificuldades. 

 

CURIOSIDADE DRA. MARIA CÉLIA 

Einstein era Dislexo 

Tom Cruise também 
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DISTÚRBIO BIPOLAR 

 

Distúrbio bipolar antigamente era chamado de doença maníaco-depressiva. É um 
transtorno que causa mudanças fora do comum no humor, na energia e na capacidade funcional 
de uma pessoa, comprometendo relacionamentos trabalho e desempenho na escola.   É doença 
grave que muitas vezes leva ao suicídio, tem que ser controlada à vida toda da pessoa. 

 

O que causa? 
Não há uma causa única. Embora tenha origem genética, pode ser desencadeado por 

muitos fatores que atuam juntos: traumas; mudanças; quebras financeiras; morte de próxima e 
querida; perda do status social; assalto, violência de várias formas e outros mais. 

 

Quais são os sintomas? 
 irritabilidade extrema 
 pensamento acelerado, falando muito e pulando de uma idéia para outra; 
 humor muito elevado, excessivamente eufórico, tudo é bom demais; 
 energia e atividade aumentadas; 
 inquietação; 
 não consegue se concentrar direito (distraibilidade); 
 pouca necessidade de sono; 
 juízo crítico deficiente; 
 crença super valorizadas dos próprios poderes e capacidades; 
 apresenta um comportamento que difere do habitual por muito tempo; 
 gastos excessivos; 
 aumento do impulso sexual; 
 abuso de drogas: cocaína, álcool e medicações para dormir; 
 comportamento invasivo, provocador ou agressivo; 
 negação de que haja alguma coisa errada com ele (a); 
 ansiedade, humor triste, vazio duradouro; 
 sentimento de desespero ou pessimismo; 
 sentimento de impotência, de que não tem valor, de culpa; 
 perda do prazer ou interesse de praticar atividades que anteriormente apreciava; 
 perda da libido ou mesmo de manter relações sexuais; 
 dificuldade e se concentrar, tomar decisões, recordar fatos, recados, etc.; 
 dormir demais ou não conseguir dormir; 
 alteração do apetite, perda ou ganho de peso; 
 dores crônicas; 
 idéia de morte ou suicídio; 
 tentativa de suicídio. 

 

Tratamento 
 O tratamento é feito através de medicamentos combinados com tratamento 

psicossocial. Deve ser contínuo. Cooperar com o médico comunicando-se francamente quanto 
às dúvidas e opções relativas ao tratamento é muito importantes. 
 

Onde obter ajuda? 
Nos centros públicos de saúde mental; 
Nos serviços de psiquiatria dos hospitais públicos, clinicas e consultórios particulares; 
Em organizações para a manutenção da saúde.  
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DISTURBIOS ALIMENTARES 

 
Hoje os distúrbios alimentares são os grandes responsáveis pelos maiores índices de 

mortalidade dentre todos os tipos de Transtornos Mentais.         
 
A grande maioria que sofre desses transtornos alimentares são mulheres jovens (entre 

90 e 95% dos casos) e adolescentes. Uma das razões é que nesta faixa etária há busca pelo peso 
ideal e para tal, fazem regimes rigorosos.   

 
Os principais tipos de transtornos alimentares são: a anorexia nervosa e a bulimia 

nervosa, e ambos têm como características comuns uma intensa preocupação com o peso e o 
medo excessivo de engordar, uma percepção distorcida da forma corporal, e a auto-avaliação 
baseada no peso e na forma física.  Vale salientar que anorexia nervosa é uma doença grave, 
com risco de mortalidade em torno de 5 a 15% dos casos. 

 
COMO IDENTIFICAR UMA PESSOA COM BULIMIA OU ANOREXIA NERVOSA 

 
Sinais mais visíveis na anorexia 

 
 Não se alimenta na frente de outras pessoas: diz que já comeu ou que ainda vai 

comer. 
 Faz longos períodos de jejum; 
 Mesmo muito magra, age como estivesse sob dieta, controlando as calorias dos 

alimentos que ingere e revelando medo excessivo de engordar 
 Prática de vômitos voluntários faz uso de laxantes, diuréticos e inibidores de apetite. 
 Faz exercícios compulsivamente e mostra-se culpada quando não se exercita 
 Dissimula a aparência, usando roupas folgadas e penteados que escondem a 

proeminência das maçãs do rosto. 
 Afasta-se das pessoas, tornando-se desconfiada e agressiva 
 Apresenta sintomas de desnutrição: tontura, desmaio, fadiga, sono ou insônia  
 Inchaço no corpo, especialmente nas pernas 
 Emagrecimento súbito, sem motivo aparente 

 
Sinais visíveis na bulimia 
 Comer compulsivamente grandes quantidades de alimentos em um período muito 

curto. 
 Induzir os vômitos após as refeições: visitas sistemáticas e demoradas ao banheiro 

depois de comer podem denunciar a prática. 
 Uso de laxantes e diuréticos inibidores de apetite: queixas de cólicas abdominais, 

inflamações anais ou descontrole intestinal dão os sinais 
 

O que é anorexia nervosa?  
É uma disfunção alimentar. Caracteriza-se por uma procura incansável pela magreza, 

levando o paciente a uma severa e auto-induzida perda de peso, utilizando recursos extremos 
como longos períodos de jejum, exercícios físicos excessivos, vômitos voluntários, uso de 
laxantes, diuréticos ou moderadores de apetite no intuito de forçar uma perda de peso cada vez 
maior. Há distorção de imagem corporal e os ciclos menstruais ficam interrompidos por no 
mínimo três meses. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Disfun%C3%A7%C3%A3o_alimentar
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O que é bulimia nervosa? 
Apresenta-se como uma sensação de completa perda de controle alimentar em que o 

paciente ingere compulsiva e indiscriminadamente grandes quantidades de alimentos em um 
período muito curto de tempo – episódio bulímico. Esta ingestão é seguida de um sentimento 
de culpa, vergonha e medo de engordar, levando o paciente a induzir o vômito, em geral várias 
vezes ao dia, bem como ao uso de laxantes, diuréticos ou inibidores de apetite e à prática de 
exercícios físicos de maneira exagerada.  É uma disfunção alimentar. 

 
O que é comer compulsivo? 
Nos últimos anos constatou-se que uma parcela dos obesos em tratamento, cerca de 

30% apresenta um comportamento de descontrole alimentar com uma ingestão compulsiva de 
grandes quantidades de alimento durante o dia, com a sensação de perda de controle. Esse 
quadro esta relacionado com outras graves doenças psiquiátricas como depressão e ansiedade. 

 
Existe anorexia com bulimia? 
Sim, pode existir. Encontramos quadros clássicos de anorexia, com baixíssima ingestão 

alimentar, e que, apesar disso, realizam atos expurgatórios toda vez que entendem que 
"passaram" do limite desejável. 

 
Porque as pessoas demoram tanto tempo para procurar tratamento? 
Por vários fatores: desinformação, vergonha, preconceito, mas principalmente por não 

se sentirem realmente doentes. Muitos consideram seus atos expurgatórios, vômitos 
provocados etc., como um método válido de manutenção de seu peso, nos casos dos bulímicos. 
Na anorexia encontramos por parte destes, a crença de que ainda estão acima do peso 
desejável, e por isso acabam rejeitando qualquer forma de tratamento que os façam ganhar 
mais algum peso. 

 
Quais são as causas? 
Suas causas são cobrança a si mesmo por se achar acima do peso, algumas vezes 

cobranças dos próprios pais. Por se sentir gorda, por nunca estar magra o suficiente, por se 
olhar no espelho e se ver gorda mesmo não sendo, criando um estereótipo de beleza imposto 
pela mídia, por amigas e pela própria sociedade no qual quer um padrão físico estável. 

 
Complicações 

 Diminuição da pressão e da temperatura corporal, levando o indivíduo a ser 
menos tolerante ao frio; 

 Desmaios e fraqueza 
 Enfraquecimento dos dentes (cárie) 
 Dores de garganta (pelo ato de forçar o vômito) 
 Sangramento do tubo digestivo (vômito com sangue) 
 Úlcera 
 Dores corporais 

 
TRATAMENTO 

O tratamento é realizado com o apoio de equipe multidisciplinar, formada por médicos 
psiquiatras, nutricionistas, psicólogos, terapeutas familiares e educadores físicos. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Disfun%C3%A7%C3%A3o_alimentar
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DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

 
Doação de órgãos e tecidos  é a remoção de órgãos e tecidos do corpo de uma pessoa 

que recentemente morreu (doador cadáver) ou de um doador voluntário (doador vivo), com o 

propósito de transplantá-lo ou fazer um enxerto em outras pessoas vivas. 

 Os órgãos e tecidos são removidos com procedimentos similares a uma cirurgia, e todas 

as incisões (cortes) são fechadas após a conclusão da cirurgia. Estes procedimentos são 

realizados para que a pessoa em seu funeral não seja reconhecida como uma doadora por 

apresentar deformações e cortes visíveis. Pessoas de todas as idades podem ser doadores de 

órgãos e tecidos. 

A idade do doador é menos importante do que o estado do órgão a ser doado; no entanto 

é raro ser usados órgãos de pessoas com mais de 70 anos de idade. 

No mundo inteiro há uma grande falta de doadores e isso faz com que surja grandes 

listas de espera. Muitos pacientes que esperam um coração, um fígado ou um pulmão morrem, 

pois não há nenhum órgão à disposição. 

Tecidos doáveis: Atualmente os seguinte órgãos e tecidos podem ser transplantados: 

pulmão, pâncreas, vasos sangüíneos, intestino, ossículos do ouvido, pele, coração, válvulas 

cardíacas, córneas, medula óssea, fígado, rins, tendões e meninge. 

Doação em vida: No caso do rim, medula óssea, pâncreas, fígado e pulmão, existe a 

possibilidade de que se realize o transplante com doador vivo. A legislação brasileira permite a 

doação de órgãos entre parentes até quarto grau. Além desse grau de parentesco é necessário 

uma autorização judicial. 

 

DOAÇÃO PÓS-MORTE (NO BRASIL) 

 

Identificação de um potencial doador 

Um potencial doador pós-morte é o paciente que se encontra internado num hospital, 

sob cuidados intensivos, por injúria cerebral severa causada por acidente com traumatismo 

craniano, derrame cerebral, tumor e outros, com subseqüente lesão irreversível do encéfalo. 

Tipicamente são pessoas que sofreram um acidente que provocou um dano na cabeça (acidente 

com carro, moto, quedas, etc). Para serem doadores pós-morte, os pacientes devem ter sofrido 

uma morte encefálica (morte do cérebro e tronco cerebral). 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transplante_de_%C3%B3rg%C3%A3os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enxerto
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funeral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncreas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vasos_sang%C3%BC%C3%ADneos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouvido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_%C3%B3ssea
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_%C3%B3ssea
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncreas
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_encef%C3%A1lica
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Confirmação da família 

A família é quem decide se os órgãos devem ser doados ou não, independentemente da 

decisão do possível doador em vida. Está tramitando no Senado Federal um projeto de lei 

criando um registro de doador. 

 

Doação e liberação do corpo 

Após ser confirmada a doação, as equipes fazem a extração dos órgãos a serem doados 

no hospital onde se encontra o doador, em centro cirúrgico, respeitando todas as técnicas de 

assepsia e preservação dos órgãos. Terminado o procedimento, elas se dirigem aos hospitais 

onde se encontram os receptores para procederem à transplantação. 

 

Doação de órgãos e tecidos: o que é? 

É um ato pelo qual manifestamos a vontades de doar órgãos e tecidos que possam ser 

utilizados em transplantes. Para doar não é necessário deixar nada escrito, mas é fundamental 

comunicar a sua família por escrito a concretização desse desejo.  

 

O que é transplante? 

Transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou 

tecido de um indivíduo doente (receptor) por um órgão ou tecido sadio de outro indivíduo 

(doador).  

 

Quem pode ser doador? 

Qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos, desde que não seja portadora de doenças 

transmissíveis como AIDS ou infecções graves. 

 

Quais são as pessoas da família que podem autorizar a doação dos órgãos? 

A doação dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecendo a 

linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau inclusive, firmada em documento subscrito por 

duas testemunhas presentes à verificação da morte.  
 

Como doar órgãos de um familiar após o óbito? 

Um dos membros da família pode entrar em contato com a central de transplantes que 

tomará as providências necessárias, ou ainda com a equipe médica que atendeu o paciente. 

 

Quem retira os órgãos de um doador? 

Havendo um receptor compatível, a retirada dos órgãos é realizada em um centro 

cirúrgico por uma equipe de cirurgiões com treinamento específico. Depois, o corpo é 

devidamente recomposto e liberado para os familiares.   
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997. 
 

Regulamento  
Mensagem de veto 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes 
do corpo humano para fins de transplante e 
tratamento e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou 

post mortem, para fins de transplante e tratamento, é permitida na forma desta Lei. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não estão compreendidos entre os tecidos a 

que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. 
Art. 2º A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo 

humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por 
equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de 
gestão nacional do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes 
do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de 
triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos para a triagem de sangue para 
doação, segundo dispõem a Lei n.º 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do Poder 
Executivo. 

"Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano só poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de 
triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas regulamentares 
expedidas pelo Ministério da Saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

 

CAPÍTULO II 
DA DISPOSIÇÃO POST MORTEM DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO 

PARA FINS DE TRANSPLANTE. 
Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados 

a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, 
constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e 
transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução 
do Conselho Federal de Medicina. 

§ 1º Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes 
aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de que tratam os arts. 2º, 
parágrafo único; 4º e seus parágrafos; 5º; 7º; 9º, §§ 2º, 4º, 6º e 8º, e 10, quando couber, e 
detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos 
arquivos das instituições referidas no art. 2º por um período mínimo de cinco anos. 

§ 2º Às instituições referidas no art. 2º enviarão anualmente um relatório contendo os 
nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema único de Saúde. 

§ 3º Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da 
comprovação e atestação da morte encefálica. 

Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, presume-se 
autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de 
transplantes ou terapêutica post mortem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.434-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/D2268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9434-1997.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10211.htm
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Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para 
transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, 
maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, 
firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte. 
(Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

        Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 
§ 1º A expressão “não-doador de órgãos e tecidos” deverá ser gravada, de forma 

indelével e inviolável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira Nacional de Habilitação da 
pessoa que optar por essa condição.(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 
§ 2º A gravação de que trata este artigo será obrigatória em todo o território nacional a todos os 
órgãos de identificação civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da publicação 
desta Lei.(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 
§ 3º O portador de Carteira de Identidade Civil ou de Carteira Nacional de Habilitação emitidas 
até a data a que se refere o parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não doar 
tecidos, órgãos ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao órgão oficial de identificação 
civil ou departamento de trânsito e procedendo à gravação da expressão “não-doador de órgãos 
e tecidos”.(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 
§ 4º A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de 
Habilitação poderá ser reformulada a qualquer momento, registrando-se, no documento, a nova 
declaração de vontade.(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 
§ 5º No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos com opções diferentes, quanto à 
condição de doador ou não, do morto, prevalecerá aquele cuja emissão for mais 
recente.(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa 
juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais, 
ou por seus responsáveis legais. 

Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de 
pessoas não identificadas. 

Art. 7º (VETADO) 
Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de 

causa mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa 
médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou 
terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de 
verificação de óbito responsável pela investigação e citada em relatório de necrópsia. 

Art. 8º Após a retirada de partes do corpo, o cadáver será condignamente recomposto e 
entregue aos parentes do morto ou seus responsáveis legais para sepultamento. 

Art. 8o Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente 
necropsiado, se verificada a hipótese do parágrafo único do art. 7o, e, em qualquer caso, 
condignamente recomposto para ser entregue, em seguida, aos parentes do morto ou seus 
responsáveis legais para sepultamento. (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

 
CAPÍTULO III 
DA DISPOSIÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO VIVO PARA FINS 

DE TRANSPLANTE OU TRATAMENTO 
Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, 

órgãos ou partes do próprio corpo vivo para fim de transplante ou terapêuticos. 
Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos 

e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou 
parentes consangüíneos até o quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo, ou em 
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qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula 
óssea. (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 1º (VETADO) 
§ 2º (VETADO) 
§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de 

partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador 
de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave 
comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação ou deformação 
inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à 
pessoa receptora. 

§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, 
especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. 

§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer 
momento antes de sua concretização. 

§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, 
poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento 
de ambos os pais ou seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco 
para a sua saúde. 

§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto 
quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato 
não oferecer risco à sua saúde ou ao feto. 

§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, 
registrado em seu prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais 
ou responsáveis legais. 

Art. 9o-A  É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os 
benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário durante o período 
de consultas pré-natais e no momento da realização do parto. (Incluído pela Lei nº 11.633, de 
2007). 

 
CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, 

após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. 
Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, 

assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os 
riscos do procedimento. (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

§ 1o Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde 
impeçam ou comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata 
este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
10.211, de 23.3.2001) 

§ 2o A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua 
família direito subjetivo a indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de 
alteração do estado de órgãos, tecidos e partes, que lhe seriam destinados, provocado por 
acidente ou incidente em seu transporte. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001) 

Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas 
condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o 
consentimento de que trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. 

Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de 
anúncio que configure: 
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a) publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos, 
relativa a estas atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para 
pessoa determinada identificada ou não, ressalvado o disposto no parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou 
enxerto em beneficio de particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema único de 
Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, 
campanhas de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência desta Lei e 
de estímulo à doação de órgãos. 

Art. 12. (VETADO) 
Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde notificar, às centrais de 

notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico 
de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos. 

Parágrafo único.  Após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos 
de saúde não autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a 
transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas 
instalações e fornecer o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção 
e transplante, hipótese em que serão ressarcidos na forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.521, 
de 2007) 

 
CAPÍTULO V 
DAS SANÇÕES PENAIS E ADMIMSTRATIVAS 
SEÇÃO I 
Dos Crimes 
Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo 

com as disposições desta Lei: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa. 
§ 1.º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro 

motivo torpe: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa. 
§ 2.º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, de 100 a 200 dias-multa 
§ 3.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: 
I - Incapacidade para o trabalho; 
II - Enfermidade incurável ; 
III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
§ 4.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. 
Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere 

qualquer vantagem com a transação. 
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Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
Art. 17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se 

tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta Lei: 
Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 100 a 250 dias-multa. 
Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 10 desta 

Lei e seu parágrafo único: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para 

sepultamento ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no art. 11: 
Pena - multa, de 100 a 200 dias-multa. 
Seção II 
Das Sanções Administrativas 
Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de 

saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou 
permanentemente pelas autoridades competentes. 

§ 1.º Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 
360 dias-multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou 
definitivamente, sem direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos 
realizados. 

§ 2.º Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com 
entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições 
governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos. 

Art. 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos transplantes 
realizados, conforme o disposto no art. 3.º § 1.º, ou que não enviarem os relatórios 
mencionados no art. 3.º, § 2.º ao órgão de gestão estadual do Sistema único de Saúde, estão 
sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-multa. 

§ 1.º Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as 
notificações previstas no art. 13. 

§ 1o  Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as 
notificações previstas no art. 13 desta Lei ou proibir, dificultar ou atrasar as hipóteses definidas 
em seu parágrafo único. (Redação dada pela Lei nº 11.521, de 2007) 

§ 2.º Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema 
Único de Saúde poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. 

Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, a 
empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no art. 11. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 24. (VETADO) 
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei n.º 8.489, de 18 

de novembro de 1992, e Decreto n.º 879, de 22 de julho de 1993. 
Brasília, 4 de fevereiro de 1997 
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
Carlos César de Albuquerque 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.2.1997 
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DOAÇÃO DE SANGUE 

 
Doar sangue é um procedimento simples, rápido, sigiloso e seguro. 
A doação de sangue é o processo pelo qual um doador voluntário tem seu sangue 

coletado para armazenamento em um banco de sangue ou para um uso subseqüente em uma 
transfusão de sangue. 

Trata-se de um processo de fundamental importância para o funcionamento de um 
hospital ou centro de saúde.   

 
Por que doar sangue? 
Porque é um ato humanitário, é um ato de amor. Não dói, Salva uma vida. 
Todos os procedimentos médicos que demandam transfusão de sangue, precisam dispor 

de um fornecimento regular e seguro deste elemento. Daí a importância de manter sempre 
abastecidos os bancos de sangue,isso se faz através das doações. 

 
Informações importantes: 
Todo o material utilizado na coleta de sangue é descartável, garantindo a segurança do 

doador. 
A quantidade de sangue retirada em cada doação é recuperada rapidamente: 
Doar sangue não altera a pressão arterial, não engrossa nem modifica o sangue. 
O doador não tem nenhuma obrigação de doar sangue novamente. Só faz isso se quiser, 

com intervalo de 60 dias para os homens e 90 dias para as mulheres. 
È necessário apresentar um documento de identificação com foto, emitido por órgão 

fiscal. 
 
Condições básicas para doação: 
 Ter entre 18 e 65 anos e mais de 55 kg. 
 Estar em boas condições de saúde e alimentado, mas não ter ingerido comida 

gordurosa nas últimas 4 horas. 
 Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação. 
 Não ter tido gripe ou febre nos últimos 7 dias. 
 Ultima doação há mais de 90 dias para mulheres, mais de 60 dias para homens. 
 Não ter feito tatuagem há menos de um ano. 
 Não estar grávida nem ter tido parto ou aborto a menos de 3 meses nem estar no 

período de amamentação. 
 Não ter nenhuma doença crônica do tipo cardiopatia, tuberculose, doenças renais, 

epilepsia ou hepatite. 
 Não ter antecedente nem apresentar fator de risco para doenças infecciosas 

transmissíveis por transfusão (sífilis, doença de Chagas, AIDS, hepatites B e C, 
malária, HTLV I/II). 

OBS: Uso de medicamentos, vacinas, acupuntura e piercing serão avaliados 
individualmente. 

 
Antes da doação de sangue, por meio de uma entrevista individual, haverá uma triagem 

clínica e hematológica na qual serão feitas algumas perguntas de caráter pessoal, em ambiente 
que garante a privacidade e o sigilo das informações prestadas.  
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Ao final da entrevista verifica-se a pressão arterial, a freqüência cardíaca, a temperatura 
corporal, uma dosagem rápida da hemoglobina / hematócrito (teste de anemia), assegurando 
assim que o doador esteja em condição de realizar a doação. 

 
Testes realizados no sangue doado 
Finalizada a doação, uma rigorosa série de exames será realiza individualmente em seu 

sangue: tipagem sanguínea ABO/Rh, pesquisa de anticorpos antieritrocitários irregulares e 
testes de última geração para cetecção de hepatite C, hepatite B, Sífilis, doença de Chagas, AIDS, 
HTLV I/II e hemoglobinopatias – de acordo com a legislação vigente. 

 
Informações após a doação de sangue: 
O sangue doado será fracionado em componentes, como concentrado de hemácias, 

concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, de acordo com as 
necessidades dos pacientes. Cada hemocomponente será utilizado para a transfusão mediante 
solicitação e prescrição médica e de acordo com a indicação clinica do paciente. 

 
Em geral, a doação não traz riscos para o doador, mas eventualmente o doador pode 

apresentar alguns sintomas: 
 Tonturas, queda de pressão arterial, desmaio. 
 Náuseas e vômitos. 
 Dor ou hematoma no local da punção. 

 
Os cuidados necessários para diminuir os efeitos adversos após a doação são: 
 Ingerir bastante líquido. 
 Não tomar bebida alcoólica nem realizar exercícios físicos durante essas dias. 
 Não fazer força com o braço que foi puncionado. 
 Não fumar por, no mínimo, 2 horas. 
 Aguardar 30 minutos para dirigir carro ou 1 hora para dirigir motocicletas. 

 
1 – Para doar sangue é necessário apresentar algum documento? 
Sim, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, um documento de identificação 

com fotografia, emitido por órgão oficial, ou sua cópia autenticada, deverá ser apresentado. 
 
2 – Qual é a quantidade de sangue coletada em cada doação? 
Em cada doação são coletados aproximadamente 450 ml de sangue. 
 
3 – A quantidade de sangue coletada a cada doação vai afetar minha saúde? 
Não, porque na doação de sangue se retira menos do que 10% do volume sanguíneo 

total de um adulto, o que não causa prejuízo à saúde. 
 
4 – Corro algum risco de contaminação doando sangue? 
Não, pois todo o material utilizado na doação é estéril, de uso único e descartável. 
 
5 – Com que freqüência as pessoas podem doar sangue? 
Os homens podem doar a cada 60 dias, quatro vezes por ano. As mulheres a cada 90 dias 

e três vezes por ano. 
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6 – Quanto tempo demora para que nosso organismo reponha essa quantidade de 
sangue doado? 
O volume retirado é reposto rapidamente com a ingestão de líquidos após a doação, as 

hemácias são respostas em cerca de 2 a 3 semanas, dependendo de cada indivíduo. Por isso, 
devemos respeitar os períodos exigidos pela legislação. 

 
7 – Posso fumar após a doação? 
Deve-se aguardar pelo menos duas horas depois da doação. 
 
8 – È necessário estar em jejum para doar? 
Não. È importante que o doador se alimente normalmente, evitando ingerir alimentos 

gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. 
 
9 – Doar sangue “afina ou engrossa” o sangue? 
Não, o sangue se mantém com os componentes dentro da normalidade mesmo após a 

doação. 
 
10 – Durante o período menstrual a mulher pode doar sangue? 
Sim, desde que tenha feito o teste de anemia (dosagem de hemoglobina), durante a 

triagem e este esteja, dentro da normalidade. 
 
11 – Quanto tempo demora uma doação de sangue? 
Todo processo leva em média 40 minutos, incluindo entrevista, triagem, doação e 

ingestão de sucos e lanches. Se houver um acúmulo de doares no mesmo horário, esse tempo 
pode se estender. 
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DOENÇAS CARDÍACAS AUMENTAM EM MULHERES 

 
Segundo dados do Ministério da Saúde no Brasil, o AVC (Acidente Vascular Cerebral) e o 

infarto são as principais causa de morte em mulheres com idade acima de 50 anos. Como 
envelhecimento da população está aumentando a incidência de doenças cardiovasculares, 
especialmente no sexo feminino. 

 
Embora o risco de câncer de mama ainda seja a maior preocupação das mulheres, hoje a 

maior incidência de morte entre elas está ligada a doenças cardiovasculares, um índice de 53% 
quando comparado aos 40% do câncer de mama. 

 
Como Prevenir?  
Adotar hábitos saudáveis e preventivos desde cedo, diminui os fatores de risco de 

doença cardiovascular. (redução de peso, atividade física, alimentação saudável com 
diminuição de sal e gorduras (colesterol) não fumar, controle do estresse, fazer os exames 
preventivos, são medidas importantes). 

 

 
 
O coração bate setenta vezes por minuto. Isso quer dizer que dá 100 mil batidas por dia, 

3 milhões por mês e 37 milhões por ano. O coração da mulher é um pouco mais acelerado. Ao 
longo de um minuto, dá oito batidas a mais do que o do homem. Nos recém-nascidos, o coração 
bate 120 vezes por minuto. 

 
Em um minuto, o coração lança cinco litros de sangue em todo o corpo. Ele é uma bomba 

que movimenta quatrocentos litros de sangue por hora. Tem dois movimentos: SÍSTOLE E 
DIÁSTOLE. A sístole, quando ele se contrai, se encarrega da distribuição do sangue. O coração 
descansa durante a diástole. 

Num adulto, pesa de 280 a 340 gramas. É dividido em quatro partes: Dois átrios, que 
recebem o sangue das veias, e dois grandes ventrículos, na parte de baixo, que impulsionam o 
sangue para dentro das artérias. 
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PRESSÃO ARTERIAL 

 
A pressão exercida pelo sangue quando circula pelas principais artérias do corpo (vasos 

que conduzem o sangue do coração a todo o organismo). A pressão arterial é determinada pela 
elasticidade das artérias e pelo volume de sangue que o coração lhes envia á todo momento. 
Quando o coração se contrai para expulsar o sangue a pressão é máxima ou diastólica, no 
momento de relaxamento do coração a pressão é denominada mínima ou diastólica. 

 
O que significa a medida da pressão arterial? 
Quando a pressão arterial é medida são registrados dois números. O maior, chamado 

pressão arterial sistólica ou máxima, é a pressão do sangue nos vasos quando o coração se 
contrai (sístole) para impulsionar o sangue para o resto do corpo. O menor número, chamado 
pressão diastólica ou mínima, é a pressão do sangue nos vasos quando o coração se encontra na 
fase de relaxamento (diástole). Você deve atuar em parceria com o seu médico na definição das 
suas metas de pressão a serem atingidas. Com orientação e tratamento adequado você pode 
atingir as suas metas e dessa forma controlar a sua pressão arterial. 

 
Como a pressão arterial se altera durante o dia? 
A pressão arterial varia durante o dia dependendo da sua atividade. Ela aumenta quando 

você se exercita ou quando está em estado de excitação e diminui quando você está relaxado ou 
quando dorme. Até mesmo a postura - sentado ou em pé - influencia a pressão arterial. Este é o 
motivo pelo qual os médicos devem aferir várias vezes a pressão arterial para firmarem 
corretamente o diagnóstico de hipertensão arterial. 

 
Porque a pressão arterial alta é um problema? 
A maioria das pessoas não têm sintomas. Por isso é chamada de "doença silenciosa". 

Apesar da ausência de sintomas, pressão arterial elevada pode causar danos a seu corpo. 
 

Qual é a pressão normal para um adulto? 
Para um adulto saudável a pressão arterial desejada é cerca de 12/08; porém com a 

idade esses valores tendem a subir um pouco 13/08 é o desejável. Os homens têm 
normalmente uma pressão arterial ligeiramente superior à das mulheres. 

 
Dicas para controlar a pressão arterial: 
Se você tem pressão alta é importante trabalhar em conjunto com seu médico, 

planejando um programa de controle adequado. 
 
 Tome seus remédios regularmente, como prescrito. Caso você sinta algo diferente após 

a ingestão, informe ao médico. 
 
 Compareça ao consultório nas datas marcadas de controle de sua pressão, o que 

permitirá ao médico tomar as providências adequadas. 
 
 Caso o médico recomende, aprenda como medir sua pressão em casa. Peça-lhe que 

indique a aparelhagem necessária e lhe ensine a usá-la. Seria uma boa idéia algum familiar 
aprender também. 
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HIPERTENSÃO 

 
O que é hipertensão? 

A hipertensão arterial ou "pressão alta" é a elevação da pressão arterial para números 

acima dos valores considerados normais (140/90mHg). Esta elevação anormal pode causar 

lesões em diferentes órgãos do corpo humano, tais como cérebro, coração, rins e olhos. 

 

Quais as principais causas da hipertensão? 

A hipertensão é uma doença comum e acomete um em cada cinco adultos. Não existe 

apenas uma causa específica, geralmente alguns fatores parecem ter relação com essa doença: 

histórico familiar, idade (a hipertensão ocorre principalmente em pessoas acima dos 35 anos), 

vida sedentária, maus hábitos alimentares, obesidade, cigarro, abuso de álcool, diabetes e 

estresse. 

 

Que fatores podem estar relacionados à pressão alta? 

História familiar: pessoas que têm familiares com pressão arterial elevada têm maior 

chance de serem hipertensas. Se for o seu caso comunique ao médico. 

 

Idade: Pressão alta ocorre na maioria dos casos em pessoas acima de 35 anos. O risco 

aumenta com a idade. 

 

Raça: A pressão alta é mais comum em pessoas de raça negra do que nas de raça branca. 

 

Sal: A ingestão excessiva de sal predispõe ao aumento da pressão arterial, por reter 

líquidos e dilatar os vasos sanguíneos. 

 

Obesidade: Pessoas com excesso de peso têm maior probabilidade de desenvolver a 

hipertensão.  

Procure saber qual é seu peso normal em relação a sua idade, altura e sexo e, se você 

estiver acima deste peso, consulte seu médico e nutricionista sobre um programa de exercícios 

e dieta adequada para uma perda gradual de peso. 

 

Diabetes: Pessoas com diabetes muitas vezes também sofrem de hipertensão. Esta 

combinação aumenta o risco de doenças cardíacas e renais. 

 

Abuso de álcool: Estudos demonstraram que o abuso de álcool pode estar associado à 

pressão alta. O significado de "abuso" pode diferenciar de pessoa para pessoa, dependendo do 

peso, hábitos alimentares e hereditariedade. De qualquer maneira recomenda-se moderação. 

 

Vida sedentária: Um estilo de vida sem exercícios regulares aumenta a probabilidade 

de excesso de peso, significando um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão. 
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Cigarro: O hábito de fumar é um fator de contribuição para elevar a pressão arterial. 

 

Quais os sintomas da hipertensão? 

 A hipertensão é conhecida como "doença silenciosa", pois a grande maioria dos casos 

não manifesta sintomas, e por isso, acaba sendo diagnosticado muito tarde. É importante medir 

a pressão arterial regularmente e fazer acompanhamento médico preventivo adequado. Não se 

deve esperar por sintomas (como tontura, zumbido, sangramento nasal e cefaléia ou dor na 

nuca) para procurar por um tratamento da hipertensão. 

 

O que a hipertensão pode causar no organismo? 

A pressão alta é o principal fator de risco para problemas cardíacos e vasculares. O 

coração do hipertenso precisa trabalhar mais para bombear o sangue contra a resistência 

aumentada das artérias. Com esse esforço adicional o músculo cardíaco cresce e passa a não 

trabalhar tão bem. Por outro lado, os vasos podem entupir pelo aumento da aterosclerose ou 

romper-se. No coração, podem ocorrer palpitações, falta de ar, edema periférico e até a angina e 

o infarto. No cérebro, pode ocorrer o derrame cerebral e, nos rins, a insuficiência renal. 

 

Como diagnosticar a hipertensão? 

O diagnóstico da hipertensão é feito pela medida da pressão arterial; algumas vezes, é 

necessário realizar mais de uma medida para confirmá-lo. Alguns exames complementares 

podem ser utilizados para auxiliar a investigação dos níveis de pressão como o teste 

ergométrico (de esforço), a medida ambulatorial de pressão arterial (MAPA), e a medida 

residencial de pressão arterial (MRPA). 

 

Quando a pessoa é considerada hipertensa? 

É considerada hipertensa quando a sua pressão arterial estiver continuamente maior ou 

igual a 14/9 (140/90 mmHg); para tal há necessidade de se que meça a pressão várias vezes, de 

forma correta, por profissional capacitado e aparelho calibrado.  

 

Não é considerada hipertensa aquela que, esporadicamente, apresentar a pressão 

arterial em 140/90mmHg. 

 

Hoje existem aparelhos que fazem um mapeamento da pressão por 24 horas. Esse 

aparelho fica preso ao corpo da pessoa e registra várias medidas da pressão arterial ao longo 

do dia, fornecendo um relatório e assim possibilitando um diagnóstico correto. 

 

Quais os sintomas da pressão alta? 

 No início da doença não há sintomas consideráveis, são geralmente vagos e comuns às 

outras doenças, por exemplo: dor de cabeça, tontura, enjôo, falta de ar, cansaço, etc. 
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Quais as complicações? 

Quando não tratada pode ocasionar doenças do coração como infarto, insuficiência 

cardíaca, angina (dor no peito); derrames cerebrais; insuficiência renal ou até a paralisação dos 

rins; alteração na visão, que pode levar a cegueira. 

 

Como prevenir a hipertensão? 

Evitando os fatores de risco para a doença; evitar o fumo, o excesso de peso, consumo 

abusivo de sal, o sedentarismo (falta de exercícios); o abuso de álcool, o uso de pílulas 

anticoncepcionais após os 35 anos. 

 

Como controlar a hipertensão arterial? 

 Consultando regularmente o médico que o assiste. 

 Tomando os remédios receitados rigorosamente. 

 Medindo a pressão arterial regularmente 

 Nunca abandonando o tratamento médico 

 Diminuindo a quantidade de sal na comida o indicado é 1 colher de chá por todas as 

refeições do dia. 

 Não fumando. 

 Praticando exercícios físicos pelo menos 4 vezes por semana. 

 Diminuir ou abandonar a ingestão de álcool. 

 Controlar o estresse, administrando o dia a dia de maneira mais tranqüila. 

 Ter uma alimentação saudável. 

 Manter um peso ideal. 

 

As mulheres devem também fazer o controle da pressão arterial; hoje, a incidência de 

mulheres hipertensas já é grande e a tendência é que aumente ainda mais. Não faça parte 

desses números, cuide-se. A hipertensão não é mais uma doença masculina, infelizmente é 

feminina também. 
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DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 
 
As doenças sexualmente transmissíveis (DSTS) são doenças infecciosas transmitidas 

pelo contato sexual. 

 

São causadas por vírus, fungos, bactérias ou parasitas. 

Corrimento, vaginal ou uretral, feridas genitais, verrugas ou vesículas (bolhas de 

conteúdo líquido) na região genital são os principais sintomas. Apresentando-se um desses 

sintomas, deve-se procurar orientação médica sem demora. 

 

Quais são as doenças sexualmente e transmissíveis? 

 A sífilis 

 A gonorréia 

 A candidíase 

 O cancro mole 

 O condiloma 

 O granuloma inguinal 

 Algumas hepatites virais 

 O linfogranuloma 

 A infecção por clamídia 

 A pediculose do púbis 

 A infecção por ureaplasma 

 A AIDS 

 

Tratamento: 

Para todas as doenças sexualmente transmissíveis existe tratamento. As que foram 

ocasionadas por bactérias ou fungos, existe cura após o tratamento. Se o agente causal for vírus, 

existe o controle através de medicamentos. 
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Prevenção: (como prevenir as DSTs) 

O uso da camisinha durante toda a relação sexual é fator indispensável para prevenir-se 

das doenças sexualmente transmissíveis.   Além do preservativo, a limitação da quantidade de 

parceiros sexuais diminui a chance de contato com os agentes causadores dessas doenças.  

Aparecendo qualquer lesão em genitália ou secreção vaginal ou uretral, deve-se evitar o contato 

sexual até que o médico seja consultado. 

 

As doenças sexualmente transmissíveis podem ocasionar complicações. 

Os portadores das DSTs têm maiores chances de serem contaminadas pelo vírus do HIV 

por apresentarem lesões na genitália. Infecções pelo papilomavírus (HPV) ou pelo vírus da 

hepatite B estão relacionadas com o aparecimento de câncer.  A infertilidade é uma das 

complicações que uma pessoa infectada pela gonorréia pode vir a ter uma gestante com sífilis 

pode vir a ter um bebê com deformações. 

 

Como se transmite a doença sexual? 

A doença sexual é transmitida principalmente através das relações sexuais. Algumas 

como a AIDS e a Hepatite B também podem ser transmitidas pelo compartilhamento de 

seringas e pelo sangue. 

 

Como se trata as DSTs? 

É importante fazer o tratamento com o acompanhamento de um médico; tomar 

medicação por conta própria ou á critério do balconista da farmácia não dará certo. Só vai fazer 

com que a doença se torne mais resistente dificultando a cura. 

 

Como evitar as DSTs? 

A melhor maneira de evitar as DSTs é escolher bem os parceiros, usar camisinha e evitar 

contato sexual com pessoas infectadas. 
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HPV 

 
HPV é a sigla usada para representar o Papiloma Vírus Humano. É um vírus que acomete 

a pele e a mucosa acarretando lesões. Quando persiste, altera a região afetada principalmente o 
colo do útero, vulva, pênis e reto, causando lesões. Existem mais de 140 tipos de Papiloma Vírus 
Humano (HPV) dos quais 16 podem causar câncer; os outros causam as verrugas genitais. 

 
O que são verrugas genitais? 
São verrugas com o aspecto de couve-flor e de tamanhos variáveis que aparecem nos 

órgãos genitais. 
 
O HPV é responsável por casos de câncer de colo do útero? 
Sim, em 99% dos casos, se não for tratado e houver complicações, podem se transformar 

em câncer. 
 
O HPV também está ligado a outros tipos de câncer? 
Sim, também está associado ao câncer de garganta, anus, vulva, boca, pênis e vagina. 
 
Como ocorre a contaminação pelo HPV? 
A contaminação pelo HPV ocorre por contato sexual. Existe uma pequena possibilidade 

de ocorrer através de objetos contaminados. 
  
Como se proteger contra o HPV? 
Usando preservativo sempre nas relações sexuais. (embora não garanta proteção 

completa. 
Consultando o ginecologista regularmente. 
Realizando exames preventivos – o papanicolau e a colonoscopia. 
Não compartilhar objetos de uso íntimo com outras pessoa (roupas íntimas, toalhas de 

banho). 
 
Como se trata a lesão causada pelo HPV? 
O tratamento é local. Dependendo do desenvolvimento da lesão é feito com o uso de 

cauterização, quimioterapia ou produtos cáusticos. O parceiro também deve se submeter ao 
exame e tratamento. 

 
Todas as mulheres que tem contato com o vírus do HPV virão a ter câncer? 
Não muitas têm contato com o vírus, mas não havendo complicação, não desenvolvem o 

câncer. 
 
Existe vacina contra o HPV? 
Sim, atualmente existe vacina aprovada pela ANVISA, para o uso em mulheres de 9 a 26 

anos de idade, contra quatro tipos de HPV. Estão ainda em estudo as vacinas para as outras 
faixas etárias, tanto para pessoas do sexo masculino e feminino. 
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DROGAS 

 

 
 
Conceito: Dependendo do país, a palavra droga tem conotação diferente. Com o objetivo 

de por certa ordem em sua conceituação, a Organização Mundial da Saúde definiu droga como 
toda substâncias que, administra ao organismo vivo, produz modificações em uma ou mais de 
suas funções.  Porém, este artigo cinge-se às drogas que têm atração pela mente, denominadas 
psicotrópicas, as quais agem sobre o sistema nervoso central, em especial no cérebro, 
modificando o comportamento de dependente químico. 

 
Funcionamento: Visando esclarecer como as funções do cérebro são afetadas pelas 

drogas, necessário se faz explicar o seu funcionamento.  Sabe-se que o cérebro é composto de 
bilhões de células nervosas.  Do corpo de cada neurônio saem prolongamentos que conduz  
impulso nervoso. Entre os neurônios há um espaço que se denomina fenda sináptica.  

 
Para ultrapassá-la, o primeiro neurônio libera uma substância química 

neurotransmissora para fendas sinápticas, a qual reage com o neurônio seguinte passando a ele 
o impulso, ocorrendo esse fenômeno sucessivamente com outros neurônios. 

 
Assim, a droga psicotrópica, uma vez introduzida no corpo humano, ao atingir os 

neurotransmissores, ludibria-os e altera harmonia de interação dos neurônios.  
 

TIPOS DE ALTERAÇÕES DO FUNCIONAMENTO 
 
Essas drogas psicotrópicas alteram o funcionamento do cérebro das seguintes maneiras: 
 
DEPRIMINDO – diminuindo a atividade das células nervosas. A pessoa fica “lenta”, seu 

comportamento é modificado tais como: afetando os reflexos e a coordenação motora. Nesse 
grupo, inserem-se dentre outras, o álcool, acetona, benzina, cola de sapateiro, lança-perfume, 
tranqüilizantes, ópio, morfina, heroína. 
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MORFINA         HEROÍNA 

 
 

FLOR DA PAPOULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLA DE SAPATEIRO 
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ESTIMULANDO – atua aumentando a atividade das células nervosas. A pessoa fica 
“elétrica”. Nesse grupo dentre outras, encontra-se o tabaco, pó de cocaína, crack, merla ou mela, 
os moderadores de apetite. 

 

 
COCAINA 
 

 
TABACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRACK EM PÓ 
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PERTURBANDO – atua desgovernando a atividade das células nervosas. A pessoa fica 
“alucinada”, passa a perceber as coisas de maneira destorcida. Nesse grupo, dentre outras, 
catalogam-se a maconha, o LSD, Chá de Santo Daime, ecstasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAAPI E CHACRONA – (CHÁ DE SANTO DAIME) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CHÁ DE FOLHA DE COCA – MATE DE COCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSYLOCIBE CUBENSIS – COGUMELO ALUCINÓGENO 
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MACONHA 

 
 

As drogas psicotrópicas podem acarretar a síndrome de Abstinência, cujo sintoma 
aparece quando retiramos de maneira rápida a Droga e o “físico” da pessoa reclama sofrendo 
alterações no organismo.  

 

Dependendo do tipo de droga, o dependente químico apresenta, dentre outros, os 
seguintes sintoma: calafrios, náuseas, pânico, perda da coordenação motora, nervosismo, falta 
de apetite, pupilas dilatadas, perda de sono, aumento da pressão arterial, tontura, tremor, 
desmemoria, perda motivacional, podendo levar até a morte. 

 

Assim, para aliviar esses sintomas, advindos da síndrome da abstinência o dependente 
químico que está adaptado à adição da droga, obriga-se a aumentar a dosagem dela para ter os 
mesmos resultados anteriores, ocasião em que ocorre a tolerância dessa droga.   

 

Quais os motivos pelos quais os indivíduos são levados a usar ocasionalmente 
drogas?  

 

São vários, e dependendo da Idade da pessoa. 
 fuga 
 problemas pessoais 
 problemas sociais 
 influência de amigos 
 facilidade de acesso e obtenção das mesmas 
 sensação de prazer (imediato) que elas proporcionam  
 para sentirem-se estimulados  
 para sentirem-se mais calmos  
 para ficar acordado  
 para dormir profundamente e rapidamente  
 para emagrecer  
 para engordar  
 para acalmar  
 para inspirar  
 para inebriar  
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 para fortalecer  
 para estimular  
 para aliviar dores, depressões, tensões, angústias  
 para memorizar algo  
 para esquecer  
 para aguentar situações difíceis, carências, privações  
 para ser levado a um sentimento de poder e assim sentir-se acima dos outros  
 revolta dos filhos contra os pais  
 experimentar novas sensações e satisfações  
 pela força do hábito. 

 
MACONHA CONSEQÜÊNCIAS DO SEU USO INDEVIDO 

 
Em geral provoca sensação de relaxamento, vontade de rir à toa. O uso contínuo da 

maconha pode ocasionar mania de perseguição, medo e pânico. Pode também deixar a pessoa 
letárgica, sem vontade de fazer nada, distraída podendo ocasionar situações de perigo ao dirigir 
automóvel, atravessar ruas, operar máquinas, etc. Além disso, essa droga reduz a quantidade 
dos espermatozóides podendo levar o homem à infertilidade.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comissão da Mulher Advogada 

103 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

 
 
 

PÓ DE COCAÍNA / CRACK / MELA OU MERLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRACK 

 

São drogas que têm a mesma origem; a diferença está na forma como são apresentadas: 

cloridrato de cocaína é um pó que pode ser cheirado ou diluído em água e injetado. 

 

O crack, em geral, é uma pedra e a mela é uma pasta. Geralmente são fumados e 

rapidamente produzem efeitos no organismo, por essa razão, é uma droga poderosa porque a 

sensação de prazer é instantânea. Em virtude de durar pouco tempo, o dependente químico 

repete o uso da droga por várias vezes.  

Pessoas que consomem pó de cocaína, crack, e mela ficam muito agitadas. Podem ver, 

ouvir, sentir coisas que não existem (alucinações) também estão sujeitos a convulsões, ataque 

cardíaco, derrame cerebral, entre outros efeitos. 

 

O uso dessas drogas pode ocasionar falta de apetite cansaço, depressão como também 

pode levar o usuário a perder as noções básicas de higiene. 
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ECSTASY: Alucinógena, euforizante e estimulante. É uma droga também conhecida como 

pílula do Amor, tem na sua composição (MDMA) – Metileno dioxidametanfetamina que consiste 

numa mistura de estimulantes e alucinógenos. 

 

Pertence à família das anfetaminas e é vendido geralmente sob a forma de comprimido. 

 

O Ecstasy atua no sistema nervoso central provocando euforia, perda de inibição 

sensação de bem estar, alteração na percepção sensorial e grande perda de líquidos. 

O uso dessa droga é mais freqüente em festas rave, boates, Casas noturnas, discotecas. 

Geralmente é produzida na Europa em laboratórios especializados e traficada para diversos 

países inclusive para o Brasil. 

 

 
 
 
Efeitos Primários 

 insônia (muita agitação) 
 coceira 
 reações musculares com espasmos involuntários 
 espasmos do maxilar 
 dor de cabeça 
 visão turva 
 movimentos descontrolados de vários membros, principalmente pernas e braços. 

 
ALERTA – Quando ingeridos com bebidas alcoólicas pode ocasionar choque 

cardiorespiratório, levando à morte. 
 
Efeitos Secundários 

 períodos depressivos 
 aparecimento de espinhas no rosto 
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LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 
 

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1o  Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, 

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito de drogas e define crimes. 

Parágrafo único.  Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os 
produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.  

 
Art. 2o  Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a 

cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou 
produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o 
que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 
1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 

 
Parágrafo único.  Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais 

referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e 
prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 

 
TÍTULO II   
DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 
 
Art. 3o  O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as 

atividades relacionadas com: 
I - a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas; 
II - a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.  
CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SOBRE DROGAS. 
Art. 4o  São princípios do Sisnad: 
I - o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua 

autonomia e à sua liberdade; 
II - o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes; 
III - a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, 

reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros 
comportamentos correlacionados; 

IV - a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o 
estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument
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V - a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, 

reconhecendo a importância da participação social nas atividades do Sisnad; 
VI - o reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o uso 

indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito; 
VII - a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua 
produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito; 

VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e 
Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do Sisnad; 

IX - a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a 
natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico 
ilícito de drogas; 

X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção 
não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social; 

XI - a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - 
Conad. 

 
Art. 5o  O Sisnad tem os seguintes objetivos: 
I - contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a 

assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros 
comportamentos correlacionados; 

II - promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país; 
III - promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da 
União, Distrito Federal, Estados e Municípios; 

IV - assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das 
atividades de que trata o art. 3o desta Lei. 

 
CAPÍTULO II  
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SOBRE DROGAS 
 
Art. 6o  (VETADO) 
 
Art. 7o  A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução 

descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual 
e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei. 

Art. 8o  (VETADO) 
 
CAPÍTULO III 
(VETADO) 
Art. 9o  (VETADO) 
Art. 10.  (VETADO) 
Art. 11.  (VETADO) 
Art. 12.  (VETADO) 
Art. 13.  (VETADO) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
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Art. 14.  (VETADO) 
 
CAPÍTULO IV  
DA COLETA, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS 
 
Art. 15.  (VETADO) 
 
Art. 16.  As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social 

que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do 
respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a 
identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União. 

 
Art. 17.  Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas 

integrarão sistema de informações do Poder Executivo. 
 
TÍTULO III  
DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO, ATENÇÃO E REINSERÇÃO 

SOCIAL DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS 
 
CAPÍTULO I   
DA PREVENÇÃO 
 
Art. 18.  Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito 

desta Lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a 
promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.  

 
Art. 19.  As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os 

seguintes princípios e diretrizes: 
I - o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade 

de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence; 
II - a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de 

orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e 
estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam; 

III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso 
indevido de drogas; 

IV - o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições 
do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de 
drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias; 

V - a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades 
socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas; 

VI - o reconhecimento do “não-uso”, do “retardamento do uso” e da redução de riscos 
como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos 
objetivos a serem alcançados; 

VII - o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando 
em consideração as suas necessidades específicas; 

VIII - a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de 
prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e 
respectivos familiares; 

IX - o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre 
outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm


 Comissão da Mulher Advogada 

108 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

X - o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso 
indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 (três) níveis de ensino; 

XI - a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas 
instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 
conhecimentos relacionados a drogas; 

XII - a observância das orientações e normas emanadas do Conad; 
XIII - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais 

específicas. 
 
Parágrafo único.  As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à 

criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.  

 
CAPÍTULO II  
DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO E DE REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS OU 

DEPENDENTES DE DROGAS 
 
Art. 20.  Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e 

respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida 
e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas.  

 
Art. 21.  Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de 

drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua integração 
ou reintegração em redes sociais.  

 
Art. 22.  As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente 

de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes: 
I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer 

condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social; 

II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do 
dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades 
socioculturais;  

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e 
para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde; 

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre 
que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; 

V - observância das orientações e normas emanadas do Conad; 
VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais 

específicas. 
 
Art. 23.  As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, 
respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, 
obrigatória a previsão orçamentária adequada. 

 
Art. 24.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder 

benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de 
trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.  

 



 Comissão da Mulher Advogada 

109 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

Art. 25.  As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da 
atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas 
poderão receber recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e 
financeira. 

 
Art. 26.  O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, 

estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm 
garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. 

 
CAPÍTULO III –  
DOS CRIMES E DAS PENAS 
 
Art. 27.  As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o 
defensor. 

 
Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
§ 1o  Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva 

ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto 
capaz de causar dependência física ou psíquica. 

 2o  Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente. 

§ 3o  As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo 
prazo máximo de 5 (cinco) meses. 

§ 4o  Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo 
serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses. 

§ 5o  A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, 
entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou 
privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou 
da recuperação de usuários e dependentes de drogas.  

§ 6o  Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos 
incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, 
sucessivamente a: 

I - admoestação verbal; 
II - multa. 
§ 7o  O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, 

gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento 
especializado. 

 
Art. 29.  Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II do § 6o do art. 28, o 

juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade 
nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um, 
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segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor 
do maior salário mínimo. 

 
Parágrafo único.  Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6o 

do art. 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. 
Art. 30.  Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no 

tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal. 
 
 
TÍTULO IV   
DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA E AO TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS 
 
CAPÍTULO I   
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 31.  É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, 

extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, 
reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, 
para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais 
exigências legais. 

 
Art. 32.  As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelas autoridades de 

polícia judiciária, que recolherão quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando 
auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as 
medidas necessárias para a preservação da prova. 

§ 1o  A destruição de drogas far-se-á por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, guardando-se as amostras necessárias à preservação da prova.  

§ 2o  A incineração prevista no § 1o deste artigo será precedida de autorização judicial, 
ouvido o Ministério Público, e executada pela autoridade de polícia judiciária competente, na 
presença de representante do Ministério Público e da autoridade sanitária competente, 
mediante auto circunstanciado e após a perícia realizada no local da incineração. 

§ 3o  Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além 
das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto no 2.661, de 8 de 
julho de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - Sisnama. 

§ 4o  As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o 
disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.  

                                                        
CAPÍTULO II 
DOS CRIMES 
 
Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art243
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I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, 
fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo 
ou produto químico destinado à preparação de drogas; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de 
drogas; 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, 
administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 
para o tráfico ilícito de drogas.  

§ 2o  Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-

multa.  
§ 3o  Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 

relacionamento, para juntos a consumirem: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28. 
§ 4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser 

reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde 
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
integre organização criminosa. 

 
Art. 34.  Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a 

qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, 
instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou 
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 
2.000 (dois mil) dias-multa. 

 
Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou 

não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 

(mil e duzentos) dias-multa. 
 
Parágrafo único.  Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para 

a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei. 
 
Art. 36.  Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, 

caput e § 1o, e 34 desta Lei: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 

4.000 (quatro mil) dias-multa. 
 
Art. 37.  Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à 

prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 

(setecentos) dias-multa. 
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Art. 38.  Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o 
paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) dias-multa. 

 
Parágrafo único.  O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria 

profissional a que pertença o agente. 
 
Art. 39.  Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano 

potencial a incolumidade de outrem: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo, 

cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa 
de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa. 

 
Parágrafo único.  As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as 

demais, serão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) dias-
multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros.  

 
Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a 

dois terços, se: 
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias 

do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito; 
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de 

missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; 
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos 

prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, 
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se 
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de 
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em 
transportes públicos; 

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, 
ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;  

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal; 
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por 

qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; 
VII - o agente financiar ou custear a prática do crime. 
 
Art. 41.  O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e 
na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena 
reduzida de um terço a dois terços. 

 
Art. 42.  O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto 

no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 
personalidade e a conduta social do agente. 

 
Art. 43.  Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo 

ao que dispõe o  
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Art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as 
condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 
(cinco) vezes o maior salário-mínimo. 

 
Parágrafo único.  As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre 

cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica 
do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. 

 
Art. 44.  Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são 

inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a 
conversão de suas penas em restritivas de direitos. 

 
Parágrafo único.  Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento 

condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente 
específico.  

 
Art. 45.  É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, 

proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.  

 
Parágrafo único.  Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este 

apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, 
poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico 
adequado. 

 
Art. 46.  As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das 

circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da 
omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 

 
Art. 47.  Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a 

necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de 
saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado 
o disposto no art. 26 desta Lei.  

 
CAPÍTULO III   
DO PROCEDIMENTO PENAL 
 
Art. 48.  O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se 

pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de 
Processo Penal e da Lei de Execução Penal. 

§ 1o  O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver 
concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na 
forma dos arts. 60 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os 
Juizados Especiais Criminais. 

§ 2o  Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em 
flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na 
falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e 
providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art60
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§ 3o  Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2o deste artigo serão 
tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção 
do agente. 

§ 4o  Concluídos os procedimentos de que trata o § 2o deste artigo, o agente será 
submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária 
entender conveniente, e em seguida liberado. 

§ 5o  Para os fins do disposto no art. 76 da Lei no 9.099, de 1995, que dispõe sobre os 
Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 
prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta. 

 
Art. 49.  Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, 

o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de 
colaboradores e testemunhas previstos na Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999. 

 
Seção I 
Da Investigação 
 
Art. 50.  Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, 

imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual 
será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1o  Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da 
materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, 
firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 

§ 2o  O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não ficará 
impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. 

 
Art. 51.  O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado 

estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. 
 
Parágrafo único.  Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, 

ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. 
 
Art. 52.  Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia 

judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo: 
I - relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram 

à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto 
apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da 
prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou 

II - requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. 
Parágrafo único.  A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências 

complementares: 
I - necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser 

encaminhado ao juízo competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e 
julgamento; 

II - necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o 
agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo 
competente até 3 (três) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm#art76
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Art. 53.  Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, 
são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério 
Público, os seguintes procedimentos investigatórios: 

I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída pelos 
órgãos especializados pertinentes;  

II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou 
outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a 
finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico 
e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 
Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida 

desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de 
colaboradores. 

 
Seção II 
Da Instrução Criminal 
 
Art. 54.  Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de 

Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 
(dez) dias, adotar uma das seguintes providências: 

I - requerer o arquivamento;  
II - requisitar as diligências que entender necessárias;  
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as demais provas 

que entender pertinentes. 
 
Art. 55.  Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 1o  Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas. 

§ 2o  As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do 
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 

§ 3o  Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la 
em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. 

§ 4o  Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias. 
§ 5o  Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, determinará a 

apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.  
 
Art. 56.  Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e 

julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do 
assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. 

 
§ 1o  Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, caput e 

§ 1o, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar 
do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. 

§ 2o  A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro dos 30 
(trinta) dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de 
avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 (noventa) dias. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art95
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Art. 57.  Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a 
inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do 
Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) 
minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz. 

 
Parágrafo único.  Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou 

algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender 
pertinente e relevante.  

 
Art. 58.  Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 

(dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. 
§ 1o  Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havido controvérsia, no curso do processo, 

sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, ou sobre a regularidade do 
respectivo laudo, determinará que se proceda na forma do art. 32, § 1o, desta Lei, preservando-
se, para eventual contraprova, a fração que fixar. 

§ 2o  Igual procedimento poderá adotar o juiz, em decisão motivada e, ouvido o 
Ministério Público, quando a quantidade ou valor da substância ou do produto o indicar, 
precedendo a medida a elaboração e juntada aos autos do laudo toxicológico. 

 
Art. 59.  Nos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o réu não 

poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim 
reconhecido na sentença condenatória. 

 
CAPÍTULO IV   
DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO 
 
Art. 60.  O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios 
suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras 
medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em 
produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática, 
procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - 
Código de Processo Penal. 

§ 1o  Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultará ao 
acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca da 
origem lícita do produto, bem ou valor objeto da decisão.  

§ 2o  Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação. 
§ 3o  Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do 

acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, 
direitos ou valores. 

§ 4o  A ordem de apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores poderá ser 
suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa 
comprometer as investigações. 

 
Art. 61.  Não havendo prejuízo para a produção da prova dos fatos e comprovado o 

interesse público ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorização do 
juízo competente, ouvido o Ministério Público e cientificada a Senad, os bens apreendidos 
poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso 
indevido, na atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art125
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produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas 
atividades. 

 
Parágrafo único.  Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o 

juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a 
expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à qual 
tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, 
até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. 

 
Art. 62.  Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os 

maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática 
dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade 
de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação 
específica. 

§ 1o  Comprovado o interesse público na utilização de qualquer dos bens mencionados 
neste artigo, a autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso, sob sua responsabilidade 
e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério 
Público. 

§ 2o  Feita a apreensão a que se refere o caput deste artigo, e tendo recaído sobre 
dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de polícia judiciária que 
presidir o inquérito deverá, de imediato, requerer ao juízo competente a intimação do 
Ministério Público. 

§ 3o  Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao juízo, em caráter cautelar, a 
conversão do numerário apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensação dos 
cheques emitidos após a instrução do inquérito, com cópias autênticas dos respectivos títulos, e 
o depósito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo. 

§ 4o  Após a instauração da competente ação penal, o Ministério Público, mediante 
petição autônoma, requererá ao juízo competente que, em caráter cautelar, proceda à alienação 
dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a União, por intermédio da Senad, indicar para 
serem colocados sob uso e custódia da autoridade de polícia judiciária, de órgãos de 
inteligência ou militares, envolvidos nas ações de prevenção ao uso indevido de drogas e 
operações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente 
no interesse dessas atividades.  

§ 5o  Excluídos os bens que se houver indicado para os fins previstos no § 4o deste artigo, 
o requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens apreendidos, com 
a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os tem sob custódia e 
o local onde se encontram. 

§ 6o  Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em apartado, 
cujos autos terão tramitação autônoma em relação aos da ação penal principal. 

§ 7o  Autuado o requerimento de alienação, os autos serão conclusos ao juiz, que, 
verificada a presença de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para a 
sua prática e risco de perda de valor econômico pelo decurso do tempo, determinará a 
avaliação dos bens relacionados, cientificará a Senad e intimará a União, o Ministério Público e 
o interessado, este, se for o caso, por edital com prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 8o  Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, 
por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão. 

§ 9o  Realizado o leilão, permanecerá depositada em conta judicial a quantia apurada, até 
o final da ação penal respectiva, quando será transferida ao Funad, juntamente com os valores 
de que trata o § 3o deste artigo. 
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§ 10.  Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões 
proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo. 

§ 11.  Quanto aos bens indicados na forma do § 4o deste artigo, recaindo a autorização 
sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao 
equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e 
licenciamento, em favor da autoridade de polícia judiciária ou órgão aos quais tenha deferido o 
uso, ficando estes livres do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito 
em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. 

Art. 63.  Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, 
bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.  

§ 1o  Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não 
forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão 
revertidos diretamente ao Funad. 

§ 2o  Compete à Senad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter 
cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União. 

 
§ 3o  A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato 

cumprimento ao estabelecido no § 2o deste artigo. 
§ 4o  Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores 
declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se 
encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos 
termos da legislação vigente. 

 
Art. 64.  A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com 

o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a 
atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de 
recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à 
questão das drogas. 

 
TÍTULO V   
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
Art. 65.  De conformidade com os princípios da não-intervenção em assuntos internos, 

da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos 
regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e  
outros  instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o 
Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e 
organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de: 

I - intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas 
voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas;  

II - intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos 
conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores 
químicos; 

III - intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de 
drogas e seus precursores químicos. 
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TÍTULO VI  
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 66.  Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, até que seja 

atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias 
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS no 
344, de 12 de maio de 1998. 

 
Art. 67.  A liberação dos recursos previstos na Lei no 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 

em favor de Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes 
básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização 
do sistema previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias. 

 
Art. 68.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar estímulos 

fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso 
indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da 
produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. 

 
Art. 69.  No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos 

hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que 
produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de 
qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual 
tramite o feito:  

I - determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas 
instalações; 

II - ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas 
necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;  

III - dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito. 
§ 1o  Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não proscritos referidos no 

inciso II do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas 
na área de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao 
produto a ser arrematado. 

§ 2o  Ressalvada a hipótese de que trata o § 3o deste artigo, o produto não arrematado 
será, ato contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos 
Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público. 

§ 3o  Figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em 
condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da 
Saúde, que as destinará à rede pública de saúde.  

 
Art. 70.  O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se 

caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. 
Parágrafo único.  Os crimes praticados nos Municípios que não sejam sede de vara 

federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. 
 
Art. 71.  (VETADO) 
 
Art. 72.  Sempre que conveniente ou necessário, o juiz, de ofício, mediante representação 

da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará que 
se proceda, nos limites de sua jurisdição e na forma prevista no § 1o do art. 32 desta Lei, à 
destruição de drogas em processos já encerrados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7560.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Msg/Vep/VEP-724-06.htm
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Art. 73.  A União poderá celebrar convênios com os Estados visando à prevenção e 

repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas. 
 
Art. 73.  A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o com o Distrito 

Federal, visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os 
Municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas. (Redação dada pela Lei nº 12.219, de 
2010) 

 
Art. 74.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação.  
 
Art. 75.  Revogam-se a Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei no 10.409, de 11 de 

janeiro de 2002. 
Brasília,  23  de  agosto  de  2006 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.8.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12219.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12219.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6368.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10409.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10409.htm
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ENDOMETRIOSE 

 
Endométrio é a camada interna do útero que é renovada mensalmente pela 

menstruação.  
 
Endometriose é uma doença que acomete mulheres em idade reprodutiva, e consiste na 

presença de endométrio (mucosa uterina) em locais fora do útero. È um dos fatores que 
dificulta á mulher engravidar. Há tratamento especializado para essa doença. 

 
Onde se localiza? 
Os locais mais comuns da endometriose são: Fundo do Saco de Douglas (atrás do útero), 

trompas, superfície do reto, bexiga, septo reto-vaginal(tecido entre a vagina e o 
reto),ovários,ligamentos do útero e parede da pélvis. 

 
Quais os principais sintomas? 
O principal sintoma da endometriose é a dor, ás vezes muito forte, na época da 

menstruação. Dores para ter relações sexuais também são queixas comuns. Muitas mulheres 
que tem endometriose não sentem nada; apenas têm dificuldade em engravidar. Embora ter 
endometriose não seja sinônimo de infertilidade, muitas mulheres com endometriose 
engravidam normalmente. 

 
Quais são as causas?  
Há diversas teorias sobre as causas da endometriose. Há evidências que sugerem ser 

uma doença genética. Outras sugerem ser uma doença do sistema de defesa. Na realidade sabe-
se que as células do endométrio podem ser encontradas no líquido peritoneal em volta do útero 
em grande parte das mulheres. No entanto apenas algumas mulheres desenvolvem a doença. 
Estima-se que 6 a 7% das mulheres tenham endometriose. 

  
Diagnóstico  
O diagnóstico de suspeita da endometriose é feito através da história clínica, ultra-som 

endovaginal na época da menstruação, exame ginecológico, e alguns exames de laboratório. A 
certeza, porém, só pode ser dada através do exame anatomopatológico da lesão ou biópsia. 

Esta pode ser feita através da cirurgia, laparotomia, ou, pela laparoscopia. 
Laparoscopia é um procedimento de exame e manipulação da cavidade abdominal 

através de instrumentos de ótica e ou vídeo bem como de instrumentos cirúrgicos delicados 
que são introduzidos através de pequenos orifícios no abdome. È um procedimento cirúrgico 
realizado geralmente com anestesia geral. 

 
Tratamento 
Atualmente não há cura para a endometriose. No entanto a dor e os sintomas dessa 

doença podem ser diminuídos. 
 
As principais metas do tratamento 

 Aliviar ou reduzir a dor. 
 Diminuir o tamanho dos implantes. 
 Reverter ou limitar a progressão da doença. 
 Preservar ou restaurar a fertilidade 
 Evitar ou adiar a recorrência da doença. 
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GRAVIDEZ PRECOCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: http://1.bp.blogspot.com/_lP7TAtjiXIk/RgGuwNeFaLI/AAAAAAAAAF0/I-l-LsRnyqw/s1600-h/e036. 
 

Atualmente a gravidez precoce é considerada um problema de Saúde Pública tanto no 
Brasil como em outros países.  No Brasil uma em cada quatro mulheres que dão à luz nas 
maternidades tem menos de 20 anos de idade. 

 

Números interessantes da Gravidez na Adolescência 

Porcentagem de grávidas entre 16 e 17 anos 84% 

Primigestas (primeira gestação) 75% 

Freqüentaram o pré-natal 95% 

Tiveram parto normal 68% 

Menarca (1ª menstruação) entre os 11 e 12 anos 52% 

Não utilizavam nenhum método contraceptivo 56% 

Usavam camisinha às vezes 28% 

Utilizavam a pílula 16% 

A primeira relação sexual ocorreu: 

até os 13 anos 10% 

entre 14 e 16 anos 27% 

entre 17 e 18 anos 18% 

entre 19 e 25 anos 17% 

depois dos 25 anos 2% 
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Quais os riscos de uma gravidez na adolescência? 
Não ter o corpo ainda totalmente desenvolvido, o que é prejudicial à sua saúde. 
Contaminação por doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 
Usar de práticas abortivas que colocam a vida da adolescente em risco, podendo levar à 

morte. 
 
Vivenciar problemas emocionais tais como: 

 A perda do corpo de adolescente recém adquirido que é modificado novamente 
pela gravidez; 

 A não aceitação de sua situação, por parte do companheiro, dos familiares, dos 
amigos e principalmente pelos pais. 

 Abandono da escola, uma vez que a mesma não dispõe de estrutura adequada 
para acolher uma adolescente grávida. 

 Assumir antes do tempo a responsabilidade da maternidade. 
 Perda da adolescência. 

 

Prevenção 
A melhor maneira de se prevenir contra a gravidez na adolescência é o uso do 

preservativo da pílula anticoncepcional a critério médico. 
 

A gravidez precoce também envolve o sexo masculino? 
Sim, devemos tratar também os meninos, em todos os seus aspectos, do moral ao social 

porque o bebê também é dele. 
 

Quais os principais sintomas da gravidez? 
 enjôos 
 vômitos 
 ânsia de vomitar 
 tontura 
 dores de cabeça 
 seios doloridos 

 

Durante a menstruação a adolescente pode engravidar? 
Não, porque o óvulo já foi destruído. 
 

Quais são os riscos de esconder a gravidez na adolescência? 
O maior risco é o de colocar a vida da adolescente grávida e do bebê em risco contínuo. È 

necessário que tanto a gestante quanto o bebê façam o pré-natal. 
 

Como ajudar a adolescente gestante? 
A família deve encaminhar a adolescente grávida para fazer o pré-natal assim que tome 

conhecimento do fato. 
 

É importante a compreensão e apoio dos familiares ou responsáveis? 
A compreensão dos pais ou responsáveis é fator essencial para a menina nessa fase, pois, 

ela vive um momento conturbado e precisa de serenidade, responsabilidade, apoio e amor. 
 

É importante que a adolescente tenha a oportunidade de juntar seus pedaços e de 
retomar seu papel de mulher, de adolescente e de cidadã. Precisa experimentar seu papel de 
mãe, e de se permitir ou não ter outros relacionamentos. Planejar sua atividade sexual, 
repensar sua vida escolar e profissional e desenvolver sua auto-estima para poder viver. 
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GRIPE (INFLUENZA) 

 
O nome influenza vem da língua Italiana (em latim, influentia). É causada pelo virus ARN. 

Conhecida como gripe por nós brasileiros é uma doença infecciosa aguda que ataca aves e 
mamíferos. 

 
Os sintomas mais comuns  em humanos são: 
dor de garganta, febre, dores musculares,  de cabeça,  cansaço, tosse, e mal estar. Se 

evoluir para um quadro mais graves causa pneumonia, que para idosos, crianças pequenas e até 
para adultos descuidados pode ser fatal. 

 
A Gripe ou Influenza é causada por vários tipos de virus e embora seja muitas vezes 

confundida com o resfriado é doença que pode se agravar e merece cuidados. 
 
Transmissão: 
A gripe se espalha ao redor do mundo em epidemias resultando em mortes de milhares 

de pessoas.  
É transmitida por mamíferos infectados, através de espirros, tosse, saliva, secreções 

nasais, e por aves através das fezes.  
 
Como é o tratamento da gripe? 
Não existe nenhum remédio que cure a gripe. Como a gripe é causada por vírus, 

antibióticos e penicilina de pouco adiantam porque matam bactérias. Porém existem algumas 
drogas anti-virais, que tem provado diminuir a duração da doença. 

 
Como podemos evitá-la? 

 a boa higiene é a melhor maneira de evitar a gripe: 
 lavar as mãos com água morna e sabão  
 usar álcool em gel, próprio para fazer a assepsia das mãos. 
 evitar o contato com pessoas que estejam infectadas ou tossindo ou espirrando. 

 
Como você pode evitar transmiti-la? 
Ficando em casa até que os sintomas da gripe passem; 
Cobrir com a mão a boca quando espirrar ou tossir e depois lava - la com água e sabão. 
 
Há vacina contra a gripe? 
Sim, vacinas são fabricadas a cada epidemia de gripe, porém, como os vírus são mutantes 

numa próxima epidemia essas vacinas não mais surtirão efeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Faringite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seq%C3%BCela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resfriado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fezes
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A INFLUENZA A H1N1 

 
 
 A gripe A H1N1 conhecida como Gripe Suína é causada pelo vírus influenza A(H1N1). 

É uma gripe com característica pandêmica e está acometendo pessoas em diversos 

países. Iniciou  no México em março de 2009 e se alastrou rapidamente em pelo menos 2 

continentes. 

 

Sintomas: Febre, letargia, falta de apetite, dor de garganta, tosse, naúseas, vômito, 

diarreia; Diferentemente da gripe comum ela costuma apresentar complicações em pessoas 

jovens. 

 

Outras gripes epidêmicas foram no século passado e nesse século: 

 A Suína em 2009 iniciou no México 

 A Aviária (H5NI) acometeu pessoas na Àsia em 1990 

 

Atenção: 

Idosos, Gestantes, Crianças de 2 a 6 anos: 

 

Procure um posto de vacinação! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saude.hsw.uol.com.br/gripe1.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/H1N1
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HANSENÍASE 

 

 
 

Embora quase não se fale dela, ela existe e vitima milhares de pessoas em nosso país. 
Mycobacterium leprae é a bactéria causadora da Hanseníase. 
 
A hanseníase aflige a humanidade desde a antiguidade. No passado era comum em todos 

os continentes, e deixou uma imagem assustadora de mutilação, fazendo com que os portadores 
da hanseníase sofressem rejeição e segregação por parte da sociedade. 

 
A hanseníase (antigamente conhecida como lepra) é uma doença infecto contagiosa 

causada por um microorganismo (bactéria) denominado Mycobacterium leprae.  A doença afeta 
a pele e os nervos.  

 
Quase todo o corpo pode ser acometido, mas as regiões mais afetadas são as 

extremidades (braços, mãos, coxas, pernas, pés) e a face. Quando não tratada, a doença pode 
causar deformidades que incapacitam o indivíduo para o trabalho e socialmente. 

 
Transmissão 
Sua transmissão ocorre através do contato direto com pessoas infectadas através da 

eliminação dos bacilos pelo aparelho respiratório (secreções nasais, tosse, espirro, gotículas da 
fala). Quando o doente está em tratamento não existe risco de transmissão. 

 
Quais os principais sintomas? 
Os principais sintomas são: dormência ou fisgadas nas extremidades, perda da 

sensibilidade ao calor, ao frio, à dor e ao toque; sensação de formigamento, machas 
avermelhadas ou brancas; caroços e placas em qualquer região do corpo diminuição da força 
muscular (dificuldade para segurar objetos) e áreas da pele que apresentem alteração da 
sensibilidade e da secreção de suor. 

 
Tratamento: 
 
Hanseníase tem tratamento? É curável? 
Sim, o tratamento é realizado, através de medicamentos via oral e é feito nas unidades 

de Saúde gratuitamente. Hanseníase tem cura. 
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Como se pega a hanseníase? 
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmitida diretamente da pessoa não 

tratada para a outra através das vias respiratórias. A doença ocorre em pessoas de ambos os 
sexos, de qualquer idade, cor ou classe social.  

 
Quando suspeitar de hanseníase? 
Suspeita-se de hanseníase quando uma pessoa apresenta um ou mais dos seguintes 

sinais: 
Uma ou mais manchas esbranquiçadas ou róseas, ou mesmo avermelhadas e acobreadas, 

que tenham alteração na sensibilidade (dormência).  
Qualquer área do corpo com alteração da sensibilidade, principalmente mãos e pés. Em 

alguns casos pode haver também diminuição da força muscular.  
 
Como verificar se a mancha está dormente? 
Um teste simples pode ser feito para a verificação da alteração na sensibilidade. Pode ser 

feito com um alfinete, e com a pessoa que está sendo examinada de olhos fechados ou sem olhar 
para a região do teste.  

 
A pele deve ser tocada suavemente na área suspeita de dormência e na pele sadia 

(Atenção: tocar suavemente! Cuidado para não espetar ou furar a pele!). Quando a pessoa sente 
de forma diferente o toque da ponta do alfinete ou não sente na área da mancha, pode se tratar 
de um caso de hanseníase.    

 
Outra forma é alternar toques com a ponta ou a cabeça do alfinete e pedir para quem 

está sendo examinado dizer, sem olhar, se foi um toque com a ponta ou a cabeça. Se houver 
dormência ou diminuição da sensibilidade a pessoa terá dificuldade em diferenciar os dois 
toques.  

 
Nestes casos, a pessoa deve procurar um posto de saúde na região onde mora para um 

exame mais completo.  
 
O tratamento é gratuito?  
O tratamento da hanseníase é fornecido gratuitamente pelo governo a todos os doentes. 

Recebe o nome de poliquimioterapia (PQT), porque é composto por 2 ou 3 medicamentos, de 
acordo com a forma clínica da doença. Nas formas paucibacilares (poucos bacilos), que 
acometem pessoas mais resistentes à doença, são utilizados 2 medicamentos durante seis 
meses. Os multibacilares (muitos bacilos), que têm menos resistência à hanseníase fazem o 
tratamento com 3 medicamentos, por 12 ou 24 meses.  

O tratamento é seguro e apresenta ótimos resultados, principalmente quando é 
realizado sob supervisão médica regularmente.  
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HEPATITE 

 
Hepatite é inflamação do fígado. Pode ser causada por vários agentes: álcool, drogas e 

com maior freqüência por vírus.  Cinco são os tipos de hepatite viral, sendo que os mais comuns 

são os vírus A (HAV), vírus B (HBV) e vírus C (HCV); respectivamente esses vírus são os 

causadores das hepatites A,B e C. 

 

Hepatite A 

 

Transmissão: O vírus da hepatite A é mais comumente transmitido através da ingestão 

de água e alimentos contaminados pelas fezes de pessoas infectadas. Raramente é transmitido 

através do contato com sangue contaminado. 

Sintomas: 

 Fadiga. 

 Perda de apetite. 

 Náusea. 

 Vômito. 

 Urina escura (tipo coca-cola) 

 Fezes esbranquiçadas (tipo vidraceiro) 

 Dor nas articulações. 

 Icterícia (cor amarela nos olhos ou pele) 

 

Detecção e tratamento: A detecção da hepatite A se faz por exame de sangue e não há 

tratamento específico, esperando-se que o paciente reaja sozinho contra a doença. 

Normalmente, a hepatite A não se torna crônica; uma vez infectada e desenvolvida a pessoa 

adquire anticorpos que a imunizam. Há casos de pessoas que entram em contato com o vírus, se 

imunizam e não desenvolvem a doença. 

 

Prevenção: A melhor maneira de preveni-la é tomando a vacina; alguns cuidados 

também podem evitar a contaminação, o saneamento básico, o tratamento adequado da água 

comer alimentos bem cozidos, e pelo ato de lavar sempre as mãos das refeições, depois de ir ao 

banheiro e antes de manusear alimentos. 

 

As hepatites virais: Cerca de 500 milhões de pessoas em todo mundo estão infectadas 

pelo vírus da hepatite B e C. Essas hepatites matam 1,5 milhões de pessoas anualmente. 
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Hepatite B 

 

A hepatite tipo B é transmitida pelo vírus HBV. O contágio se dá principalmente por meio 

do sangue. Os usuários de drogas injetáveis e pacientes submetidos a material cirúrgico 

contaminado e não-descartável ou infectado são as maiores vítimas. Também devem ter 

cuidado as pessoas que fazem transfusão de sangue, tatuagem, tratamento dentário e sessões 

de depilação.          

Outra maneira de se contaminar com o vírus da hepatite B é pelo contato sexual, (use 

camisinha sempre, durante as relações sexuais). Também ocorre a transmissão do vírus 

durante o parto. Pode haver passagem do vírus da mãe para o filho, tanto no parto normal 

como no parto cesáreo. 

Crianças que nascem de mães infectadas pelo vírus da hepatite B devem receber 

imunoglobulina humana (antivírus da hepatite B) e vacina contra o vírus até 12 horas após o 

parto, como medida preventiva. 

 

Detecção e sintomas: Grande parte dos infectados não sabem que tem a doença, como é 

assintomática, muitas vezes só descobrem que são portadores do vírus da hepatite B 

casualmente em testes de rotina realizados para a detecção desse vírus. 

 

Existe tratamento para hepatite B? 

Sim, existem medicamentos aprovados para o tratamento da hepatite B. Se o exame der 

positivo para o vírus deve-se consultar o médico imediatamente para que ele receite o remédio 

adequado. 

 

Prevenção: 

A prevenção da hepatite B inclui: 

 Vacinação contra hepatite B (disponível no SUS). 

 Controle efetivo de bancos de sangue através da triagem sorológica (exames 

feitos de rotina no sangue armazenado). 

 Uso de imunoglobulina humana antivírus da hepatite B (também disponível no 

SUS). 

 Uso de equipamentos de proteção individual pelos profissionais da área da saúde. 

 Não compartilhamento de alicates de unha, lâminas de barbear e escovas de 

dente. 

 Não compartilhamento de seringas e agulhas para uso de drogas. 

 O uso de preservativos também ajuda na prevenção desta doença, pois ela 

também é transmitida sexualmente. 
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HEPATITE C 

 
É a mais perigosa de todas por haver grande chance de tornar-se crônica podendo até 

levar ao óbito. Para ela não existe vacina.  

É aconselhável que se faça o exame de sangue especifico para saber se está infectado 

pelo HCV ou não. Se positivo, existe tratamento. 

 

Transmissão: O vírus da hepatite tipo c (HCV) é transmitido principalmente por meio 

do sangue. Porém pode ser transmitido por ato sexual ou durante o nascimento (pelo contato 

de sangue contaminado da mãe com o feto). 

 

Sintomas (quais são os sintomas?) 

Nem todas as pessoas vão apresentar sintomas, pois para a maioria é assintomática. Se 

apresentarem, nos três tipos de hepatite os sintomas são semelhantes: cansaço, perda de 

apetite, enjôo, desconforto abdominal, urina escura, fezes acinzentadas, olhos e pele amarelos 

(icterícia). 

 

Tratamento 

O tratamento da hepatite C é feito através de uma medicação chamada interferon, junto 

com uma droga antiviral chamada de ribavirina. 

 

Prevenção 

As formas de prevenção da hepatite C são similares à hepatite B. Porém, não há vacina 

para a hepatite C.    

Não havendo vacina para hepatite C, os cuidados relacionados à prevenção de contágio 

devem ser redobrados. Assim como na hepatite B, muitos casos de hepatite C tornam-se 

crônicos, necessitando de tratamento. 
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HEPATITE D 

 
Transmissão: A hepatite D é transmitida através de sangue contaminado. Esta doença 

só ocorre junto com a transmissão da hepatite B, ou em um indivíduo que já seja portador da 

hepatite B. Ou seja, é preciso haver o vírus da hepatite B para que a hepatite D também seja 

transmitida. 

As formas de transmissão são bem similares às da hepatite B. 

 

Tratamento: O tratamento da hepatite D é feito com interferon peguilado. 

 

Prevenção: As formas de transmissão da hepatite D também são similares às da hepatite B.  

 

Não há vacina para hepatite D. 
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HEPATITE E 

 
Transmissão: O vírus da hepatite E é transmitido através da ingestão de água e 

alimentos contaminados pelas fezes de pessoas infectadas. Como na hepatite A. 

 

Tratamento: Não há tratamento específico para a hepatite E. Geralmente esta doença é 

limitada, e espera-se que o organismo do paciente reaja sozinho e fique curado após algumas 

semanas do contágio. 

 

Prevenção: A prevenção é feita com saneamento básico adequado, higiene pessoal, 

higiene de alimentos e da água. Não há vacina para a hepatite E. 

 

 

 

Comparação entre as Hepatites 

 

Transmissão: As hepatites A e E geralmente são transmitidas através de água e 

alimentos contaminados. Já as Hepatites B, C e D são transmitidas através de sangue 

contaminado, ato sexual ou ao nascimento (contato do sangue contaminado da mãe com o feto). 

 

Tratamento: As hepatites A e E geralmente são limitadas, esperando-se que o 

organismo reaja sozinho contra a doença. Já as hepatites B, C e D são mais sérias e podem se 

tornar crônicas. Existem remédios para tratamento de hepatites crônicas. 

 

Vacinação: As vacinas existem apenas para as hepatites A e B. 

Outros tipos de vírus que menos freqüentemente afetam o fígado e causam hepatite são 

o citomegalovirus (CMV); Epstein-Barr vírus (EBV), herpes vírus; parvovirus e adenovirus. 
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HERPES 

 
Herpes é uma infecção comum e geralmente ligeira. Pode causar lesões na boca ou na 

face (herpes labial) e sinais idênticos nos órgãos genitais (herpes genital).  

 

O que acontece quando se contrai herpes genital?  

Quando uma pessoa é inicialmente infectada com VHS-1 ou VHS-2, a resposta imunitária 

não está completamente desenvolvida, podendo o vírus multiplicar-se mais rapidamente e em 

mais locais no futuro. 

 

Os sinais e sintomas durante o primeiro episódio da doença podem, portanto, ser 

bastante acentuados, manifestando-se geralmente nas duas semanas seguintes à transmissão. 

 

Por outro lado, algumas pessoas têm um primeiro episódio tão ligeiro que nem se 

apercebem, só reconhecendo que estão infectadas quando há um episódio posterior ou 

«reativação» que pode ocorrer meses ou anos mais tarde.  

 

Como é transmitido o herpes?  

O herpes transmite-se através do contato direto pele com pele. Por exemplo, se tiver 

lesões de herpes labial e beijar alguém, pode transmitir o vírus. Se tiver herpes genital e 

praticar sexo vaginal ou anal, pode transferir o vírus dos seus órgãos genitais para os do (a) 

parceiro (a). Finalmente, se tiver herpes labial e praticar sexo oral, pode causar herpes genital 

no parceiro. 

 

O vírus pode igualmente ser transmitido por contato sexual, mesmo na ausência de 

sintomas ou lesões aparentes. O herpes é freqüentemente transmitido por pessoas que 

desconhecem estar infectadas ou que simplesmente não reconhecem que a sua infecção está 

numa fase ativa.  

 

Existe tratamento para Herpes?  

Não existe um tratamento definitivo para o herpes, mas há medicamentos que ajudam a 

controlar eficazmente a infecção. Esta medicação antivírica atua eliminando a capacidade de 

multiplicação do vírus. A sua administração não está associada ao aparecimento de efeitos 

secundários significativos, podendo ser tomados por longos períodos de tempo.  
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O que é herpes zoster? 

O herpes zoster é a reativação do vírus varicella zoster (o mesmo da catapora), que 

ocasiona afloração de bolhas doloridas. Herpes zoster acontece raramente em crianças e 

adultos, porém sua incidência é maior em idosos (acima de 60 anos), assim como em pacientes 

de qualquer idade com o sistema imunológico enfraquecido. O tratamento geralmente é feito 

com aciclovir. 

 

Sintomas do herpes zoster 

Geralmente o primeiro sintoma é a dor. Então, desenvolvem-se duas a três aflorações de 

lesões avermelhadas, as quais gradualmente transformam-se em pequenas bolhas preenchidas 

com fluidos. Freqüentemente ocorre sensação de indisposição 

 

Enquanto estiverem com bolhas, as pessoas com herpes zoster podem transmitir o vírus 

para outras. Pacientes que recebem atenção médica em menos de 72 horas depois dos 

primeiros sintomas podem reduzir drasticamente o efeito debilitante com a utilização de 

medicamentos anti-virais.  

 

Causas do herpes zoster 

O agente causador do herpes zoster é o vírus varicella zoster. A maioria das pessoas é 

infectada com esse vírus quando criança, ocasionando a catapora. O organismo elimina o vírus 

do sistema, porém ele permanece dormente no gânglio adjacente ao cordão espinhal ou no 

gânglio semilunar na base do crânio. 

 

Geralmente o sistema imunológico impede a reativação do vírus. Porém, em idosos nos 

quais o sistema imunológico tende a deteriorar, assim como em pacientes com debilitação 

imunológica, esse processo falha. 

 

Tratamento do herpes zoster 

O tratamento geralmente utiliza aciclovir (medicamento anti-viral), o qual inibe a 

replicação do DNA viral. Outros anti-virais são valaciclovir e famciclovir. Esteróides são 

geralmente dados em casos severos. 
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LABIRINTITE 

 
Labirintite é uma desordem do equilíbrio, geralmente seguinte a uma infecção no trato 

respiratório superior. Como o nome sugere, a labirintite é um processo inflamatório que afeta 
os labirintos, os quais abrigam o sistema vestibular no ouvido interno. 

 
Sintomas: Desequilíbrio e algumas vezes movimentos involuntários dos olhos. É comum 

a perda de audição no ouvido afetado. Também são comuns náusea, ansiedade e sensação de 
mal estar devido aos sinais de equilíbrio distorcidos que o cérebro recebe do ouvido. E 
principalmente forte tontura. 

 
Causas: A labirintite pode ser causada por um vírus, infecção por bactéria, lesão na 

cabeça, alergia ou reação a um determinado medicamento. Tanto a labirintite viral como 
bacteriana pode causar perda de audição permanente, embora isso seja raro. 

Muitas vezes, a causa da labirintite é uma cinetose, caracterizada por perturbações do 
equilíbrio causadas por movimentação. 

 
Labirintite e ansiedade: Ansiedade crônica é um efeito colateral comum da labirintite, 

o qual pode produzir tremores, palpitações do coração, ataques de pânico e depressão. 
Geralmente o ataque de pânico é um dos primeiros sintomas que ocorrem quando a labirintite 
começa 

 
Como se dá o tratamento? 
A recuperação de labirintite aguda geralmente leva de 1 a 6 semanas, porém não é 

incomum que sintomas residuais (desequilíbrio e/ou tontura) permaneçam por muitos meses 
ou até anos. 

 
É importante tratar qualquer desordem de ansiedade e/ou depressão tão logo possível 

para permitir ao cérebro compensar qualquer dano vestibular. Ansiedade aguda pode ser 
tratada a curto prazo com benzodiazepinos, como diazepam, porém o uso a longo prazo não é 
recomendado por causa da característica desses medicamentos de criar dependência. 

 
Evidência sugere que Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina podem ser mais 

eficientes no tratamento de labirintite. Eles agem aliviando os sintomas de ansiedade e podem 
estimular novos crescimentos neurais dentro do ouvido interno. Alguma evidência sugere que 
labirintite viral deve ser tratada o mais cedo possível com corticosteróides, e possivelmente 
medicação antiviral, para prevenir danos permanentes ao ouvido interno. 

 
O QUE É IMPORTANTE SABER SOBRE “LABIRINTITE” 

 
O que é labirintite? Esta doença existe? Ela tem cura? Qual é o melhor remédio para 

tratá-la? Estas e muitas outras perguntas eu escuto todos os dias sobre as doenças que 
envolvem o labirinto e que se manifestam por meio de tonturas, na maioria das vezes de caráter 
rotatório, náuseas, vômitos e diversos outros sintomas muito desagradáveis. 

 
A “doença labirintite” realmente existe, porém sua ocorrência é rara atualmente e é 

devida a qualquer infecção no labirinto.  O “termo labirintite” começou a ser usado para definir 
os sintomas que denunciam a presença de doenças que envolvem as vias auditivas e do 
equilíbrio corporal, no final do século XIX, quando o médico francês Prosper Menière  descobriu 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouvido_interno
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinetose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ansiedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o_nervosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tontura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diazepam
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corticoster%C3%B3ide
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na necropsia de uma jovem que havia morrido acometida de forte quadro de vertigem e 
vômitos após passeio de carruagem em noite fria, que a origem de seu mal fora uma 
hemorragia maciça no interior de seus labirintos.  

Desta forma, a crença da Academia Francesa de Neurologia de que vertigem era um 
sintoma decorrente de doença no cérebro caiu por terra.  O labirinto é um órgão 
aparentemente paradoxal. 

A porção anterior é responsável pela audição e a parte posterior contém sensores de 
acelerações angulares e lineares e de força gravitacional. Ou seja, contém parte fundamental e 
imprescindível na manutenção do equilíbrio corporal.  

 
Esta aparente disparidade desaparece quando observamos mais detidamente como o 

labirinto funciona. No seu interior existem células ciliadas imersas em ambiente com grande 
diferença de potencial elétrico. A ativação destas células por sons ou movimentação da cabeça 
e/ou corpo, dispara mecanismo que transforma o estímulo em energia bioelétrica em 
quantidade proporcional à estimulação recebida.  

 
O impulso elétrico trafega pelas vias auditivas e do equilíbrio até o encéfalo que tem a 

função de integrar as informações com outros órgãos e sistemas e de coordenar respostas 
adequadas às estimulações. Desta forma é que conseguimos obedecer ao comando de pegar a 
caneta e escrever, quando somos solicitados a realizar esta tarefa.  

 
Por este mesmo mecanismo também conseguimos manter qualquer imagem em foco 

quando giramos rapidamente a cabeça, ou corrigimos nossa posição quando andamos, 
corremos ou tropeçamos. 

 
Existem mais de duzentas doenças que podem afetar o labirinto, as vias auditivas, as vias 

do equilíbrio corporal e as regiões correspondentes a estas vias no encéfalo. Todas se 
expressam por meio de tontura, perda de audição e barulhos nos ouvidos e/ou cabeça.  

 
Uma série de outros sintomas podem acompanhar a tríade principal. Assim sendo a 

melhor designação para expressar estes sintomas é labirintopatia.  
 
As propriedades funcionais do labirinto o tornam um órgão muito sensível as alterações 

orgânicas. Assim sendo, mais de duas mil causas de doenças labirínticas já foram relatadas.  
 
O tratamento passa necessariamente pela correta identificação da doença envolvida e 

suas causas. O processo diagnóstico se inicia com uma entrevista minuciosa onde se toma a 
história clínica dos sintomas, investigam-se os antecedentes mórbidos pessoais e familiares, 
hábitos de vida e alimentares, medicações que são utilizadas, vícios como fumo e álcool, 
condições de estresse, distúrbios de ansiedade, etc.  

 
Em seguida promove-se uma avaliação da função auditiva e vestibular (labirinto) por 

meio de uma série de testes que devem ser encadeados de forma personalizada com o objetivo 
de estabelecer a localização, o grau e a lateralidade da lesão e de se obter indícios do 
prognóstico.  

  
Os dados obtidos são complementados com análises sanguíneas e exames de imagem, 

que também devem ser solicitados baseados nos achados das avaliações já realizadas. Esta 
seqüência recebe o nome de avaliação otoneurológica e deve ser feita pelo 
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otorrinolaringologista ou pelo otoneurologista, supra-especialista que se dedica ao estudo dos 
distúrbios da audição e do equilíbrio corporal. 

 
De posse desta informação uma estratégia de tratamento deve ser traçada. Não existe 

tratamento único ou padrão e nem uma única arma terapêutica. Da mesma forma que para o 
diagnóstico, o tratamento deve ser personalizado e envolver diversos tópicos, tais como: 
remédios, dietas, mudanças de hábitos, reabilitação vestibular, reabilitação auditiva, injeção de 
remédios através da membrana timpânica e cirurgias.  

 
Os remédios são armas poderosas e desejáveis, porém para tratar as doenças do 

labirinto devem ser empregados por tempo limitado, preferencialmente nas crises, durante o 
período diagnóstico e quando necessários para eliminar a(s) causa(s) da labirintopatia. Uma 
vez que o labirinto é um órgão muito sensível às alterações orgânicas, a mudança de hábitos de 
vida e alimentar é necessária.  

 
Caso a doença labiríntica tenha promovido déficit auditivo ou de equilíbrio, esta 

deficiência pode ser reabilitada. A reabilitação do equilíbrio corporal envolve uma série de 
exercícios específicos que são baseados nas alterações identificadas à avaliação otoneurológica.  

 
A plasticidade de nosso sistema nervoso central permite que soluções sejam 

encontradas para que o reequilíbrio seja alcançado. Atualmente lançamos mão de realidade 
virtual para promover este tipo de tratamento.  Em certas doenças labirínticas, como a 
vertigem posicional paroxística benigna, esta é a única forma de se obter a cura. 

 
Em relação às perdas de audição, podemos utilizar próteses auditivas para os casos 

leves, moderados e severos. Para os mais avançados lançamos mão do implante coclear, que 
substituí a função das células ciliadas codificando a informação sonora em estímulos elétricos 
que são aplicados diretamente ao nervo auditivo por meio de eletrodo colocado no interior do 
labirinto cirurgicamente.  

 
Drogas podem ser enviadas para o interior do labirinto com o objetivo de tratar uma 

série de doenças labirínticas. Isto é feito por meio de uma injeção que atravessa a membrana 
timpânica num procedimento ambulatorial bastante simples.  

 
Corticóide é usado para quadros de surdez súbita de origem viral e para doenças 

imunomediadas (aquelas onde nosso organismo fabrica anticorpos contra suas próprias 
estruturas). Antibióticos, como a gentamicina, são utilizados para controlar a vertigem rebelde 
a outros tipos de tratamento.  

 
Agentes otoprotetores e estimuladores de regeneração celular são outros medicamentos 

que começam a ser empregados. 
 
As cirurgias ficam reservadas aos casos rebeldes de má evolução que felizmente são 

poucos não atingindo a cifra de cinco porcento, desde que os passos de diagnóstico e 
tratamento aqui descritos, sejam seguidos. 

 
Finalizando, vale ressaltar que as estruturas contidas no labirinto são altamente 

especializadas e muito sensíveis a agentes agressores. Desta forma, diagnóstico e tratamento  
precoces são as palavras de ordem para evitar que os sintomas altamente incapacitantes destas 
doenças se tornem permanentes.  
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Tonturas aparentemente inexplicáveis, sensação de incomodo com som, achar que 

escuta menos ou que não entende o que se fala e percepção de barulhos nos ouvidos e/ou na 
cabeça são queixas que devem ser prontamente investigadas e esclarecidas. 

 
Mário Sérgio Lei Munhoz 
Professor Associado e Livre-docente do Departamento de Otorrinolaringologia da Escola 

Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 
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MEDICINA PREVENTIVA 

 
É fundamental que a mulher realize consultas médicas periodicamente fazendo o exame 

ginecológico e que faça o auto-exame das mamas rotineiramente. Além do exame ginecológico e 
do exame das mamas as mulheres a partir dos 20 anos devem ter preocupação maior com sua 
saúde, e para tanto devem periodicamente fazer exames para verificar: 

 
 Níveis de Colesterol 
 Triglicérides 
 Glicemia 
 Atividade Cardíaca 
 DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) 

 
Quais exames fazer? 
Em qual idade? 
Para todas as mulheres de todas as idades? 
 

 Consulta ao ginecologista uma vez ao ano, pelo menos; 
 Verificar sempre a pressão arterial; 
 Praticar exercícios; 
 Controlar o peso (obesidade causa riscos cardiovasculares); 
 Não fumar 
 Tomar vacina contra hepatite B e HPV antes do início da vida sexual; 
 Manter a carteira de vacinação atualizada. 

 
Aos 20 anos as mulheres devem fazer o controle de: 
 

 colesterol 
 triglicérides 
 glicemia 
 creatinina 
 urina 
 exame de citologia oncótica (papanicolau) 
 colposcopia 
 ultra som pélvico e transvaginal 
 avaliação de manchas e pintas no corpo 

 
LEMBRAR: Usar camisinha para prevenir as DSTs (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis) (HIV, Hepatite B e C, HPV, Gonorréia, Clanídia, Herpes, Sífilis Cancro Mole, 
donovanose) 

 
Aos 30 anos as mulheres devem, além dos controles acima: 
Investigar a função tireoidiana através dos exames que verifiquem as dosagens de TSH e 

T4 Livre. 
 
Aos 40 anos as mulheres devem fazer, além dos exames já citados: 

 Mamografia anualmente (se houver casos de câncer de mama ou ovário no 
histórico familiar devem fazer a mamografia aos 35 anos) 
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 Ultrasom da tireóide 
 Dosagens hormonais 
 Verificar periodicamente as dosagens de glicemia, triglicérides, colesterol, 

pressão arterial 
 Fazer exame clínico, anualmente 

 
Aos 50 anos as mulheres devem, além dos exames preventivos acima citados 

devem: 
 

 Investigar neoplastias 
 Ultrasom transvaginal (pois há maior incidência de câncer de ovário e 

endométrio) 
 Avaliação cardiologica 
 Consultar o médico periodicamente 
 Desintometria osséa 
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MENINGITE 

 
Meningite é a inflamação das meninges (as membranas que envolvem o cérebro). Deve-

se geralmente a uma infecção por vírus ou bactéria. 
 

 
Quais os tipos de meningite? 
São diversos os tipos. Nem todas são contagiosas ou transmissíveis. Existem as 

meningites virais e as bacterianas. 
 
Qual a mais perigosa? 
Bacteriana é a meningite meningocócica. É transmitida por uma bactéria, o meningococo 

e se não for precocemente diagnosticada e tratada pode provocar lesões no cérebro ou mesmo 
a morte. A meningite viral normalmente é benigna. 

 
Quais os sintomas? 
 
Os sintomas dentre outros, inclui: 

 febre alta. 
 dor de cabeça intensa. 
 rigidez no pescoço (dificuldade em movimentar a cabeça). 
 manchas vermelho-escuro na pele. 
 vômitos (nem sempre acontecem no começo). 
 moleza. 
 estado de desânimo. 

E nos bebês pode-se observar também: 
 moleira tensa ou elevada 
 inquietação acompanhada de choro agudo 
 gemido quando tocado 
 rigidez corporal com movimentos involuntários, corpo mole (fica largado). 

 
Como se Transmite? 
Pode ser transmitida pelo doente ou pelo portador através da tosse, fala, espirros e 

beijos, passando da garganta e de uma pessoa para outra. 
 
 Nem todos que adquirem o meningococo ficam doentes, porque o organismo se defende 

com os anticorpos que cria por ter entrado em contato com o vírus ou a bactéria; adquirindo 
resistência à doença. 

 
Como é o tratamento? 
Após avaliação médica e a analise de amostras clínicas, o paciente deve ficar internado e 

o tratamento é feito através de antibióticos específicos. 
 
Como se prevenir? 
Além de tomar a vacina; as pessoas devem evitar aglomerações manter o ambiente 

ventilado e a higiene do ambiente. 
“Qualquer caso de meningite precisa ser comunicado às autoridades Sanitárias pelo 

médico ou pelo Hospital onde o paciente esta internado. 
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DICAS 

 

Faça uma escolha saudável: 

 

 fazer 5 refeições diarias reduzindo a quantidade (coma menos, em intervalos 

menores) 

 evite frituras, alimentos condimentados, conservas e embutidos. 

 pare de fumar. 

 evite bebidas alcoólicas e os refrigerantes. 

 inclua frutas e verduras na alimentação. 

 faça refeições leves a noite. 

 evite bebidas que contenham cafeína. 

 

Light, Zero, Diet. Qual da diferença? 

Os alimentos Light (incluindo os líquidos) são aqueles onde há uma redução de calorias, 

ou gorduras ou sódio, ou açúcares ou outro nutriente. 

Os alimentos Light são indicados para aqueles que querem diminuir as quantidades de 

açúcares, gorduras, sal na sua alimentação. Nem sempre o alimento light faz perder peso. A 

redução de calorias em alguns deles é mínima. 

Zero – São aqueles que não contém açúcar ou gordura em sua formulação; reduzem a 

ingestão de calorias em relação aos originais. Os alimentos Zero açúcar podem ser consumidos 

por diabéticos. 

Diet – São alimentos que não contém açúcar, e ou gordura e ou proteínas. São indicados 

para pessoas que tem doenças metabólicas como por exemplo os diabéticos. Nem sempre são 

utilizados em regimes para perder peso pois muitas vezes tem valor calórico maior que aqueles 

que contém açúcar.  
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OBESIDADE 

 
Obesidade é o acúmulo excessivo e patológico de gordura no organismo, acima de quinze 

pro cento do peso normal, o que se observa através da comparação entre peso e altura. Está 
associada a fatores genéticos, culturais, comportamentais, ambientais e psicológicos. O ganho 
de peso está sempre ligado ao aumento da ingestão alimentar (quantidade de alimentação 
absorvidos) e da redução do gasto energético (associado a caracteres genéticos, ou fatores 
clínicos e endócrinos) quando decorre de distúrbios hormonais. 

 
Quais causas da obesidade? 
Em termos científicos, a obesidade acontece quando uma pessoa consome mais calorias 

do que queima. As causas para o desequilíbrio entre calorias ingeridas e queimadas podem 
variar de pessoa para pessoa. Fatores genéticos, ambientais e psicológicos, entre outros, podem 
causar a obesidade. 

 
Algumas doenças podem causar obesidade ou a tendência a ganhar peso. Essas incluem 

hipotireoidismo, síndrome de Cushing, depressão e certos problemas neurológicos que podem 
levar a comer demasiadamente. Ainda, medicamentos como esteróides e alguns 
antidepressivos podem causar ganho de peso. Um médico pode dizer se você está com uma 
condição médica que está causando ganho de peso ou tornando o emagrecimento mais difícil.  

 
Como se sente o obeso? 
Pessoas obesas além da restrição estética (atual padrão de beleza =  a magro) 

apresentam limitação de movimentos, sobrecarregam sua coluna, e membros inferiores, são 
muito sujeitos a fungos e outras infecções de pelo (com complicações muitas vezes) a longo 
prazo, possivelmente desenvolverão artrose (degeneração de articulações no quadril, coluna, 
tornozelos, joelhos) e varizes. 

 
Para quais enfermidades a obesidade é fator de risco? 

 
 hipertensão arterial; 
 doenças cardiovasculares; 
 doenças cerebrovasculares; 
 câncer; 
 diabetes mellitus tipo ii 
 coledocolitíase 
 osteoartrite entre outras. 

 
Quais distúrbios que provoca? 

 distúrbios lipídicos; 
 diminuição do hdl (colesterol bom); 
 aumento da insulina; 
 distúrbios menstruais; 
 infertilidade; 
 apnéia do sono; 
 intolerância á glicose entre outros; 

 
 



 Comissão da Mulher Advogada 

144 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

Quais são os sinais da obesidade? 
O ganho de peso geralmente acontece ao longo do tempo. A maioria das pessoas sabe 

quando engordou.  
Alguns sinais e sintomas de obesidade incluem: 
Roupas parecendo apertadas e necessidade de usar números maiores. 
A balança mostrando que você ganhou peso. 
Ter gordura extra ao redor da cintura. 
Índice de massa corpórea e circunferência da cintura maiores que o considerado normal. 

 
Sintomas da obesidade e índice de massa corpórea (IMC) 

 
A forma mais comum de verificar a obesidade é medir o índice de massa corpórea (IMC), 

o qual pode estimar a gordura corporal e riscos de doenças relacionadas ao excesso de peso. O 
IMC é calculado a partir da altura e peso da pessoa com a fórmula: 

 
IMC = peso / (altura)2  
Tabela com significado do índice de massa corpórea (IMC):  
 

IMC em adultos Condição 

entre 18,5 e 24,9 peso normal 

entre 25 e 29,9 acima do peso 

entre 30 e 39,9 obesidade 

acima de 40 obesidade mórbida 

 
A medida da cintura (circunferência abdominal) também é considerada um indicador do 

risco da pessoa vir a ter complicações da obesidade, sendo definida de acordo com o sexo. (veja 
o quadro abaixo). 

 
 Risco Aumentado Risco Muito Aumentado 

Homem 94 cm 102 cm 

Mulher 80 cm 88cm 
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ORATÓRIA E A  VOZ HUMANA 

 
A voz humana é produzida pela vibração do ar que é expulso dos pulmões pelo 

diafragma que depois passa pelas cordas vocais e é modificado pela boca, lábios e lingua. À 
emissão de uma voz saudável damos o nome de eufonia e à uma voz doente, com características 
alteradas o nome de disfonia. A disfonia não é uma doença, más o sintoma de um mal 
funcionamento de um dos sistemas ou estruturas que atuam na produção da voz. 

 
O profissional habilitado e responsável pela intervenção das disfonias é o fonoaudiólogo 

(o terapeuta da fala) que atua em conjunto com o médico otorrinolaringologista. 
 
Durante o período menstrual e o da gravidez é comum que ocorram alterações na voz, 

devido as mudanças hormonais, mas são passageiras.  Na menopausa acontece quase em 
metade das  mulheres a mudança mais importante e permanente na voz, ficando 
perceptivelmente mais grave e áspera e isso deve-se a baixa taxa dos hormônios. 

 
O que se deve evitar para não danificar a voz? 
Evite fumar – o componente do cigarro nicotina fica depositado nas cordas vocais, 

provocando o inchaço das mesmas levando à perda da potência e ao engrossamento da voz a 
longo prazo. 

Exagerar na ingestão de álcool atrapalha a monitoração do volume da voz e da 
articulação das palavras porque o álcool produz um efeito anestésico e de relaxamento sobre 
elas, isso, aumenta o esforço vocal. 

O ar condicionado resseca a mucosa do trato respiratório, quem fica exposto ao ar 
condicionado por muito tempo deve ingerir maior quantidade de água. 

 
Como cuidar da voz? 
Beba água – pelo menos 2 litros por dia. A água mantem lubrificados os tecidos das 

pregas vocais melhorando a sua flexibilidade e sa vibração. 
Em silêncio, depois de falar, procure manter-se em silêncio por algum tempo para 

descansar a voz. 
Coma maçã – A maçã é uma fruta adstringente, limpa as secreções da boca e garganta 

além de exercitar os músculos articuladores da fala. 
 
Exercícios para melhorar a voz - para deixar a voz mais bonita: 
 
Emitir o Som      TRRRRRRRRRRRRRR(bem comprido) 

ou 
BRRRRRRRRRRRRR(bem comprido por cerca de 2 minutos)  
Esse exercicio tonifica a voz. 
Repetir por 2 minutos o som: 
MINIMINIMINIMINIMINIMINIMIN para melhorar a potência da voz. 

 
Repetir as sílabas: 
S I- FU – XI - PÁ 
E os Sons Nasais 
A – Ãn, E – EIN, I – IN  
Por dois minutos. Sua voz agradece! 
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OSTEOPOROSE 

 
A osteoporose é a diminuição da massa óssea. Pouca atividade física ou ingestão 

deficiente de cálcio durante as primeiras décadas de vida predispõe ao desenvolvimento da 

osteoporose. Durante as primeiras décadas de vida, predomina a formação óssea do indivíduo e 

por último a atividade de reabsorção óssea, de tal forma que, a massa óssea começa a declinar 

vagarosamente a partir dos cinqüenta anos de idade para a maioria das pessoas. 

 

Com a diminuição da massa óssea surge a osteoporose, que em sua etapa inicial não 

acarreta problemas e nem limita as atividades diárias. A osteoporose passa a preocupar quando 

surgem os riscos aumentados de fraturas, sendo que as mais comuns são as de punho, úmero, 

vértebras, costelas e principalmente a do colo do fêmur. 

 

Fatores de risco: 

 história familiar de fratura; 

 fumo; 

 mais de duas doses de bebida alcoólica por dia; 

 baixo peso e baixa estatura, com ossatura delicada; 

 sedentarismo; 

 idade avançada; 

 uso contínuo de certos medicamentos como corticosteróides, anticonvulsivantes 

ou metorexate; 

 ingestão inadequada de cálcio e vitamina d; 

 ser de raça branca ou asiática; 

 

A menopausa é também fator de risco para a osteoporose, não passível de correção, mas 

de possível controle através da atenção dos ginecologistas. Doenças que levem a imobilização 

ou repouso prolongado, uso excessivo de café, álcool e cigarro. São fatores que contribuem 

muito. 

 

O que é Osteoporose? 

É uma doença caracterizada pela diminuição da massa óssea. É uma doença do osso. O 

osso torna-se mais fino e fraco, sujeito a fraturas tanto por algum trauma como 

espontaneamente. 

 

Onde as fraturas acontecem? 

 nas vértebras geralmente com idosos; 

 quadril fraturas difíceis de cicatrizar podendo levar à cirurgia e até invalidez 

 punho por ser uma área de apoio durante uma queda 

 costelas  

 cólo do femur  
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Freqüentemente, tanto no homem como na mulher, principalmente após 65 anos, a 

recuperação é lenta. 

 

Como diagnosticar a osteoporose? 

Através de um exame chamado Densitometria Óssea pode-se diagnosticar a osteoporose. 

  

O que esse exame informa? 

Esse exame informa a medida de quantidade de perda de massa óssea. 

 

Quando realizar esse exame? 

O exame deve ser realizado em pessoas que apresentam os fatores de risco e em todas as 

mulheres após a menopausa. 

  

A osteoporose tem tratamento?  

 

Sim, exercícios, exposição ao sol, caminhar, dançar, exercícios com peso, alimentação 

rica em cálcio e medicamentos. 

 

Prevenção da Osteoporose: As medidas preventivas da osteoporose compreendem a 

ingestão de quantidade adequada de cálcio e vitamina D, o exercício físico, a correção dos níveis 

hormonais e o controle dos fatores que favorecem as fraturas. 

 

Na menopausa, uma das soluções é a reposição hormonal, que protege contra as doenças 

coronarianas, reduz o risco de câncer uterino e é a melhor forma de interromper a perda da 

massa óssea e prevenir a osteoporose da pós-menopausa. 

 

Através da densiometria óssea pode-se medir o grau da perda da massa óssea; esse 

exame é feito em laboratório. Para prevenir a osteoporose é necessário atenção desde a 

adolescência, principalmente com as mulheres (boa alimentação, rica em cálcio e vitamina D). 

 

Exercícios físicos devem ser realizados de forma regular três vezes por semana. Para 

pessoas mais idosas está indicado caminhar por 40 minutos aproximadamente, de preferência 

todos os dias. 

 

A ingestão de alimento com grandes quantidades de cálcio como, por exemplo, o leite e 

seus derivados, são fatores que auxiliam na prevenção da doença.  Não esquecer que tomar sol 

no período das 8 às 10 horas da manhã, é fonte de vitamina D, que é indispensável à saúde e 

também auxiliar no tratamento e prevenção da osteoporose. 

 

Quais os sintomas da osteoporose e a partir de que idade aparecem? 

É assintomática e de aparecimento insidioso. Geralmente surge após os quarenta anos. 
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Atividade física na menopausa 

Quando se fala em exercícios físicos, não significa que a pessoa deva se preparar como 

atleta para uma competição.  A atividade física é muito importante e indispensável para manter 

a nossa massa óssea e muscular.  

 

Ela fortalece o músculo do coração auxilia a circulação do sangue nas artérias e a 

capacidade respiratória. Além de todos esses benefícios, consome as calorias ingeridas em 

excesso. 

 

Após a menopausa, a atividade física é ainda mais importante porque nesse período há 

uma perda de massa óssea, (principalmente fêmur e joelhos) que se corrige também com 

exercícios.  

 

Para manter a forma, basta caminhar, em ritmo firme pelo período de meia a uma hora, 

em ambiente de ar puro de preferência, três a quatro vezes por semana. 

 

Quem não tem o hábito de fazer caminhadas deve iniciá-las andando lentamente e por 

pequenos períodos e ir gradativamente aumentando tanto o ritmo como o tempo das 

caminhadas.  

 

Fácil, fácil. 

 

Quais exercícios são os mais indicados? 

De uma maneira geral, e se não houver comprometimentos importantes de órgãos vitais, 

os pacientes mais jovens podem praticar: natação, ciclismo, corridas e esportes em geral. Aos 

mais idosos é importante: fazer caminhadas, hidroginástica, Yoga, Tai Chi Chuan, sempre 

levando em consideração o estado clínico de cada um. Como as fraturas são as conseqüências 

mais serias nos casos de osteoporose, as quedas e outros tipos de acidentes devem ser evitados. 

É valido lembrar que a maioria das quedas acontece em casa e este risco aumenta com a idade. 

 

Dicas para evitar quedas: 

 movimentar-se cuidadosamente principalmente em superfícies escorregadias 

(banheiros) 

 uso de calçados antiderrapantes evitando chinelos e andar de meias. 

 evitar tapetes, passadeiras. 

 ter cuidado redobrado quando estiver utilizando medicamentos que podem 

provocar tonturas ou sonolência. 

 utilizar óculos ou lentes ajustados á necessidade. 

 evitar subir em cadeiras ou bancos inseguros. 

 utilizar corrimão nas escadas e barras de apoio no boxe do banheiro. 

 manter iluminação no trajeto quarto-banheiro á noite. 
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PELE 

 
A pele é o maior órgão do corpo humano exerce a função de cobrir órgãos, músculos e 

ossos.  Atua como cobertura à prova d’água, protege o corpo dos raios ultravioletas do Sol e 

livra o corpo de microorganismos. As camadas da pele são duas e elas cobrem a gordura 

subcutânea.  

 

A camada interior é chamada de derme e nela encontram-se terminações nervosas, que 

reagem á temperatura (frio, calor).  

 

Contém ainda glândulas sudoríparas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e 

glândulas sebáceas que produzem uma substância oleosa (sebo), que impede a pele de secar.                                                                                                 

  

A segunda camada é epiderme, fina e resistente. É resistente porque suas células contém 

queratina, que também é o principal contribuinte do cabelo e das unhas.  

 

As células da epiderme estão constantemente sendo renovadas.  Outro componente da 

pele é a melanina, responsável pela pigmentação; é ela que favorece o bronzeado e também as 

pintas, manchas, sardas, etc. 
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ACNE 

 
Acne é uma doença que afeta a pele. É muito comum na adolescência porque nessa época 

os níveis hormônio sexuais são muito elevados provocando o aumento da secreção sebácea (de 

sebo - uma substância oleosa).  O sebo, acumulado - se nos poros da pele, provoca o 

aparecimento de pontos negros (os comumente chamados de “cravos”) e pústulas, (bolhas) que 

geralmente ficam inflamadas. 

  

Aparecem no rosto, costas, ombros e peito. Os poros podem infeccionar, formando 

pústulas de pus, que ao serem coçadas ou exprimidas, espalham a infecção e quando cicatrizam 

deixam a pele toda marcada.  

 

Não há como evitar a acne, porém ela pode ser controlada e é um problema que diminui 

com a idade, nos casos menos graves desaparece por volta dos 20,21 anos. Ao contrário do que 

muitos pensam a acne não aparece porque a pele esteja suja e muitas vezes ir á esteticistas para 

fazer limpeza de pele pode piorar a situação.  

 

Os casos mais graves precisam da intervenção de um médico dermatologista que, 

conforme o caso, receitará o uso de antibióticos e cosméticos específicos. Com o avanço da 

ciência existe hoje remédio desenvolvido para o combate da acne nos casos mais graves da 

doença, porém necessitam de acompanhamento médico e só podem ser prescritos por ele, com 

retenção da receita 

 

A acne muitas vezes é tão devastadora e dolorosa que além de, se não tratada deixar 

cicatrizes feias no rosto dos jovens, deixa-o também complexado.  A rede pública de Saúde 

distribui (a critério do médico assistente) gratuitamente o remédio para combater a Acne.     

 

Quando a doença não é severa, banhos de sol pela manhã podem ajudar. 
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CÂNCER DE PELE 
 

O câncer de pele é uma doença grave que aparece com mais freqüência em pessoas 
idosas ou em pessoas que tenham se exposto ao sol durante longos períodos. 

 

São três os tipos principais: o carcinoma basecelular ou baselioma; aparece 
geralmente como uma pequena protuberância no rosto, que cresce devagar e que deve ser 
retirada através de cirurgia por médico especializado. Esse tipo de câncer geralmente se 
espalha para outras partes do corpo. 

 O carcinoma espino-celular, aparece geralmente na mão, lábio ou orelha sob a forma de 
uma úlcera que cresce lentamente. O melanoma maligno, o mais severo de todos os tipos de 
câncer de pele, cresce sempre a partir de um sinal (pinta) que aumenta, tornando-se rugoso e 
sangra. 

 As duas últimas formas de câncer em especial o melanoma, podem espalhar-se para 
outras partes do corpo e serem fatais se não forem logo tratados por remição cirúrgica do 
câncer. Está provado que os buracos na camada de ozônio contribuem e muito para o 
aparecimento e aumento do câncer de pele.  

 

Fique atenta aos sinais: pintas, sangramentos 
Não se exponha ao Sol sem proteção 
Use protetor Solar diariamente 
Preserve o meio ambiente 
Procure um médico dermatologista ao notar sinais estranhos na sua pele. 
Cuide-se!! 
 

PELE MELONOMA: O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem origem 
nos melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e 
tem predominância em adultos brancos. Embora o câncer de pele seja o mais freqüente no 
Brasil e corresponda a 25% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma 
representa apenas 4% das neoplasias malignas do órgão, apesar de ser o mais grave devido à 
sua alta possibilidade de metástase.  

 

TRATAMENTO: A cirurgia é o tratamento mais indicado. A radioterapia e a 
quimioterapia também podem ser utilizadas dependendo do estágio do câncer. Quando há 
metástase (o câncer já se espalhou para outros órgãos), o melanoma é incurável na maioria dos 
casos. A estratégia de tratamento para a doença avançada deve ter então como objetivo aliviar 
os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.  

 

PELE NÃO MELANOMA: É o câncer mais freqüente no Brasil e corresponde a 25% de 
todos os tumores malignos registrados no país. Apresenta altos percentuais de cura, se for 
detectado precocemente. Entre os tumores de pele, o tipo não-melanoma é o de maior 
incidência e mais baixa mortalidade. 

O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, sendo relativamente 
raro em crianças e negros, com exceção daqueles já portadores de doenças cutâneas anteriores. 
Pessoas de pele clara, sensível à ação dos raios solares, ou com doenças cutâneas prévias são as 
principais vítimas. 
 

O que é o auto-exame da pele? 
É um método simples para detectar precocemente o câncer de pele, tanto o melanoma quanto o 
não-melanoma. Se diagnosticado e tratado enquanto o tumor ainda não invadiu profundamente 
a pele, o câncer de pele pode ser curado. 
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Quando fazer? 
Ao fazer o autoexame regularmente, você se familiarizará com a superfície normal da 

sua pele. É útil anotar as datas e a aparência da pele em cada exame. 
 
O que procurar? 

 Manchas pruriginosas (que coçam), descamativas ou que sangram 
 Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor 
 Feridas que não cicatrizam em quatro semanas 

 
Deve-se ter em mente o ABCD da transformação de uma pinta em melanoma, como 

descrito abaixo: 
 Assimetria - uma metade diferente da outra  
 Bordas irregulares - contorno mal definido 
 Cor variável - várias cores numa mesma lesão: preta, castanho, branca, 

avermelhada ou azul 
 Diâmetro - maior que 6 mm  

 
Como fazer? 

 Em frente a um espelho, com os braços levantados, examine seu corpo de frente, 
de costas e os lados direito e esquerdo; 

 Dobre os cotovelos e observe cuidadosamente as mãos, antebraços, braços e 
axilas; 

 Examine as partes da frente, detrás e dos lados das pernas além da região genital; 
 Sentado, examine atentamente a planta e o peito dos pés, assim como os entre os 

dedos; 
 Com o auxílio de um espelho de mão e de uma escova ou secador, examine o 

couro cabeludo, pescoço e orelhas; 
 Finalmente, ainda com auxílio do espelho de mão, examine as costas e as nádegas. 

 
Caso encontre qualquer diferença ou alteração, procure orientação médica. 
 
Sintomas: Feridas na pele cuja cicatrização demore mais de quatro semanas, variação 

na cor de sinais pré-existentes, manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram. Nesses 
casos, deve-se procurar o mais rápido possível o médico dermatologista (especialista em pele). 

 
Diagnóstico: O câncer de pele não-melanoma pode apresentar dois tipos de diagnóstico. 

O carcinoma basocelular é diagnosticado através de uma lesão (ferida ou nódulo), e apresenta 
evolução lenta. O carcinoma epidermoide também surge por meio de uma ferida, porém, evolui 
rapidamente e vem acompanhado de secreção e coceira. A maior gravidade do carcinoma 
epidermoide se deve à possibilidade dele apresentar metástase (espalhar-se para outros 
órgãos).  

 
Tratamento: A cirurgia é o tratamento mais indicado tanto nos casos de carcinoma 

basocelular como de carcinoma epidermoide. Porém, o carcinoma basocelular de pequena 
extensão pode ser tratado com medicamento tópico (pomada) ou radioterapia. Já contra o 
carcinoma epidermoide, o tratamento usual combina cirurgia e radioterapia. 
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PNEUMONIA 

 
Pneumonias são infecções que se instalam nos pulmões, órgãos duplos localizados um 

de cada lado da caixa torácica. Podem acometer a região dos alvéolos pulmonares onde 

desembocam as ramificações terminais dos brônquios e, às vezes, os interstícios (espaço entre 

um alvéolo e outro). 

Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou 

irritante (bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas) no espaço alveolar, onde ocorre a 

troca gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que possam 

impedir o contacto do ar com o sangue. 

Diferentes do vírus da gripe, que é altamente infectante, os agentes infecciosos da 

pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente. 

 

Sintomas 

 febre alta; 

 tosse; 

 dor no tórax; 

 alterações da pressão arterial; 

 confusão mental; 

 mal-estar generalizado; 

 falta de ar; 

 secreção de muco purulento de cor amarelada ou esverdeada ou cor de tijolo, às 

vezes com rajas de sangue; 

 toxemia;  

 prostração. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B4nquio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_Arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secre%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muco
http://pt.wiktionary.org/wiki/toxemia
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Risco 

 idade avançada/idosos 

 fumo: provoca reação inflamatória que facilita a penetração de agentes 

infecciosos; 

 álcool: interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho 

respiratório; 

 ar-condicionado: deixa o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus e 

bactérias; 

 mudanças bruscas de temperatura; 

 alergias respiratórias e pneumoconioses; 

 internações de longa data; 

 insuficiência cardíaca; 

 colonização da orofaringe; 

 aspiração (micro e macro); 

 cirrose hepática; 

 deficiência nutricional; 

 doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

 

Tratamento: O tratamento das pneumonias requer o uso de antibióticos em caso de 

origem bacteriana ou fúngica e a melhora costuma ocorrer em três ou quatro dias. A internação 

hospitalar pode fazer-se necessária quando o paciente é idoso, tem febre alta ou apresenta 

alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia, tais como: comprometimento da função 

dos rins e da pressão arterial, dificuldade respiratória caracterizada pela baixa oxigenação do 

sangue porque o alvéolo está cheio de secreção e não funciona para a troca de gases. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
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Prevenção 

 Não fume e não beba exageradamente; 

 Observe as instruções do fabricante para a manutenção do ar-condicionado em 

condições adequadas, limpando-o regularmente; 

 Não se exponha a mudanças bruscas de temperatura; 

 Procure atendimento médico para diagnóstico precoce de pneumonia, para 

diminuir a probabilidade de complicações. 

 Se tiver mais de 60 anos vacine-se contra a gripe anualmente. 

 

Está disponível também a vacina contra o pneumococo, o principal agente causador da 

pneumonia. Ela está indicada para pessoas com maior risco de adquirir a doença e de ter suas 

complicações: pessoas com doenças crônicas pulmonares, cardíacas, renais, diabéticas, 

residentes de asilos e pessoas com 60 anos ou mais; 

Em pessoas acamadas e/ou com mais de 60 anos (que não realizam nenhuma atividade 

física) recomenda-se que se faça Tratamento Fisioterápico Preventivo (duas ou três sessões por 

semana), afim de manter uma boa condição pulmonar destes indivíduos. 

 

NÃO TOME REMÉDIO SEM RECEITA MÉDICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe
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RINS, PREVINA-SE! 

 
Você pode ter uma doença renal e não saber 

Doenças renais (ou nefropatias) têm causas diversas e podem progredir para a perda 

completa da função dos rins se não forem descobertas e tratadas em tempo. 

 

O que você precisa saber: 

 

O que fazem os rins: 

 Regulam a pressão arterial  

 Filtram o sangue 

 Eliminam toxinas 

 Controlam a quantidade de sal e água no corpo 

 Produzem hormônios importantes para evitar anemia e doenças ósseas 

 Eliminam excessos de medicamentos e outras substâncias ingeridas  

 

Como saber se você tem uma doença renal: 

 

 Pressão Alta 

 Inchaço (sobretudo no rosto, nas pernas e no corpo todo) 

 Sangue na urina 

 Cólica renal causada por cálculos (pedras) 

 Indícios de infecção urinária (dor, ardor ou dificuldade para urinar, urina mal 

cheirosa ou turva, aumento da freqüência das micções) 

 Palidez cutânea e fraqueza (sem outras justificativas) 

 

Quem deve fazer exame para diagnóstico de doença renal (mesmo sem sentir 

nada)? 

 

 Seria bom se todas as pessoas fizessem um “exame de urina” em algum momento de 

suas vidas, mas algumas pessoas precisam realmente fazê-lo periodicamente, ou seja, aqueles 

com diabetes, hipertensão artéria, história familiar de doença renal (especialmente se houver 

caso de insuficiência renal ou mais de uma pessoa com a mesma doença ma família). 

 

Parentes de pessoas com diabetes ou hipertensão devem estar atentos, pois podem vir a 

ter estas duas doenças.   

 

CONSULTE UM MÉDICO! 
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SAÚDE BUCAL 

Uma alimentação saudável (legumes, verduras, frutas, queijo, leite, peixe, aves, carnes 
com moderação, nozes, castanhas) é extremamente importante para a manutenção da saúde 
bucal. Evite ou diminua o consumo de alimentos e de bebidas açucarados. Se não conseguir 
viver sem eles, ao menos tente ingeri-los nas principais refeições, escovando os dentes logo 
após. 

 
A visita ao dentista no mínimo a cada 6 meses e muito importante porque, se houver 

alguma doença das gengivas, nas bochechas, nos lábios, língua, cárie nos dentes, sejam tratadas 
e se nada houver, para que o dentista use medidas para preveni-las. 

 
CUIDADOS COM AS GENGIVAS 

 
Como saber se as gengivas estão saudáveis? 
 
Gengivas saudáveis não são vermelhas demais, não sangram quando escovadas e não 

são inchadas. 
 
Como prevenir a gengivite? 
A gengivite geralmente é provocada pela placa bacteriana. Prevenir a gengivite e ir 

constantemente ao dentista para fazer a limpeza periódica. Fazer uma boa escovação nos 
dentes, massagear as gengivas e usar o fio dental são medidas preventivas. 

 
A gengivite é perigosa? 
A gengivite por ser uma infecção causada por bactérias é perigosa pois estas podem 

entrar na corrente sanguínea e dar causa a outras complicações. 
 
Quais complicações podem ter causa em uma gengivite? 
Pessoas com gengivite correm um risco maior de ter problemas cardíacos, o que dobra a 

possibilidade de terem ataques fatais. 
Infecções bucais podem causar AVC (Acidente Vascular Cerebral) 
As pessoas portadoras de diabetes são mais propensas a terem gengivite e isso constitui 

um fator de risco para elas, mesmo para aquelas que têm os níveis controlados. 
As bactérias que se desenvolvem na cavidade bucal podem migrar para os pulmões 

causando doenças das vias respiratórias como pneumonia por exemplo. 
As gestantes com gengivite estão mais propensas a partos prematuros ou terem bebês 

com baixo peso ao nascer. 
 
O que fazer para garantir uma boa higiene bucal? 

 Ingerir alimentos corretos e balanceados. 
 Escovar bem os dentes (as bochechas e a língua também) após as refeições e usar 

fio dental. 
 Usar creme dental com flúor 
 Usar um antiseptico bucal 
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Passos da Escovação 
 
1 – O Fio Dental 
Enrole aproximadamente 45 cm do fio ao redor de cada dedo médio, deixando entre um 

dedo e outro uma distância de 10 cm. 
Segure o fio dental entre o polegar e o indicador das duas mãos. 
Deslize o fio suavemente entre os dentes para cima e para baixo. 
Com cuidado, passar o fio ao redor de cada base do dente de modo que ultrapasse a linha 

de junção do dente com a gengiva sem forçar para não corta - lá ou machuca - lá. 
Lembre-se de ir desenrolando o fio novo para cada dente ao mesmo tempo que enrola o 

usado. 
 
2 – A Escovação  
Escolha a escova adequada, dê preferência à indicada pelo dentista. 
Coloque a escova em ângulo de 45º e fazendo movimentos vibratórios entre os dentes e 

a gengiva. Inicie pela parte externa da arcada dentária, escovando os dentes em blocos de 3. 
Depois passe para a parte interna da arcada e escove do mesmo modo que fez com a externa. 

Escove as bochechas suavemente. 
Escove a língua também com suavidade. Se esta estiver com placas brancas  ou 

amarelado no fundo (próximo a garganta) tente removê-las ou com a escova ou com aparelho 
apropriado. 

Enxagüe bem a boca. 
Coloque um pouco de antisseptico bucal na boca e bochecha por 1 minuto. 
 
Simples, Sorriso Limpo e Hálito Perfumado! 
 
 

SEM PERDER A FEMINILIDADE 
 
Você pode evitar problemas ortopédicos sem perder a feminilidade: 
AS BOLSAS  -  evite as muito grandes elas são atrativos para carregar mais coisas dentro 

delas tornando-as pesadas. 
Não carregue a bolsa de um lado só procure alternar os ombros que vão sustentá-las. 
Dê preferencia a embalagens pequenas, nos produtos de higiene e maquiagem na hora 

de arruma-los na bolsa. 
 
SAPATOS -  Os sapatos de salto alto devem ser usados pelo menor tempo possível. 
Os sapatos de saltos mais grossos dão maior equilibrio e sustentação. 
Opte pelos modelos confortáveis, que não aperte em nenhum ponto ao escolher os 

sapatos. 
Os sapatos com o salto 3 a 6 são os mais indicados para o uso frequente caso queira  
usá-los. 
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AIDS (SINDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA) 

 
A AIDS é uma doença que provoca a falência das defesas naturais do indivíduo (quebra o 

sistema imunológico, impedindo que o organismo combata os agentes causadores de 
enfermidades), sujeitando-o a infecções e doenças tumorais que, sem a infecção provocada pela 
contaminação do HIV (vírus da Imunodeficiência Humana), combatidas. 

 
Sintomas: 

 diarréia crônica 
 problemas de pele 
 pneumonia (por pneumoysts jiroveci) 
 emagrecimento exagerado 

O conjunto desses sintomas significa que o sistema imunológico do individuo já pode 
estar comprometido pelo vírus HIV. 

 
Vias de transmissão: 

 Sexual (relações sexuais vaginais, orais e anais) 
 Intravenosa (compartilhamento de seringas usadas para drogas  injetáveis) 
 Perinatal (transmissão da gestante infectada para o filho) 
 Contato com sangue (em acidentes de trabalho ou em transfusão de sangue) 

 
Como Evitar: 
O meio mais eficiente de se evitar a AIDS é usar preservativo em qualquer relação sexual 
Reduzir doenças sexualmente transmissíveis como: sífilis, gonorréia e clamídia. Essas 

doenças acabam com as defesas naturais que a região genital possui, favorecendo a 
contaminação pelo HIV. 

Não compartilhar seringas destinadas ao uso de drogas injetáveis. 
 
LEMBRE-SE: 
Abraçar, beijar, apertos de mãos, compartilhar utensílios domésticos, usar o mesmo 

banheiro, o mesmo quarto, a mesma sala de trabalho, não transmite o HIV. Carinho, 
compreensão e solidariedade podem ajudar muito a pessoa portadora da doença. 

 
Evitar a AIDS depende de você! 
 
Mais de 50 milhões de pessoas no mundo já foram infectadas pelo vírus HIV.  
No começo dos anos 80 a AIDS esteve associada aos homossexuais e aos usuários de 

drogas injetáveis. 
Hoje a doença atinge indiscriminadamente homens e mulheres. 
 
O que é o teste de AIDS? 
É um teste que diz se a pessoa tem ou não HIV, o vírus da AIDS. É um exame feito em 

laboratório, é rápido, e o resultado pode sair na hora. 
 
Qual a importância de fazer o teste? 
 Se você tiver o HIV, é importante saber o quanto antes. Assim, você inicia o tratamento 

no momento certo, o que pode lhe trazer mais qualidade de vida. 
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Em caso de gravidez, mães soropositivas que fazem o acompanhamento adequado têm 
grandes chances de terem filhos sem o HIV. 

 
Quem deve fazer o teste? 

 Se você manteve relação sexual (oral, vaginal ou anal) sem camisinha. 
 Durante o pré-natal (gestantes). 
 Se teve alguma doença sexualmente transmissível (DST), tuberculose ou 

hepatites. 
 Se compartilhou seringas ou agulhas 

 
Onde fazer o teste? 
Em uma unidade de saúde ou em um Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA. 
Se você fez sexo sem camisinha, espere pelo menos um mês para fazer o teste de AIDS, 

sífilis e hepatite. Ele é gratuito e só você fica sabendo. O tratamento também é gratuito. 
 

Oito bons motivos para eliminar o preconceito. 
 

1 - A AIDS pode afetar qualquer um 
Existem homens e mulheres de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de 

todas as classes sociais vivendo com HIV/AIDS. Todos estão vulneráveis. Por isso o teste para o 
HIV deve ser oferecido a todos, sem preconceito. 

 

2 - A AIDS tem tratamento 
Sabendo que tem o vírus e fazendo o acompanhamento no serviço de saúde, a pessoa 

pode ter uma vida normal, com saúde e qualidade. 
 

3 - A Solidariedade aproxima as pessoas 
Lidar com o preconceito é muito difícil. Os portadores do  HIV/AIDS podem até perder a 

vontade de se cuidar por conta do julgamento dos outros, inclusive do profissional de saúde. 
 

4 - O amor não transmite a AIDS 
Carinho, afeto e beijo na boca não transmitem AIDS. E, com o uso correto da camisinha 

durante todas as relações sexuais, o vírus não é transmitido. 
 

5 - O portador do HIV/AIDS pode continuar trabalhando 
Quem vive com o HIV/AIDS pode ser tão produtivo quanto qualquer outra pessoa. 
 

6 - O apoio da família, dos amigos, e do profissional de saúde é essencial 
Como qualquer outra pessoa, quem vive com HIV/AIDS se sente mais estimulado a se 

cuidar quando é amado e acolhido. 
 

7 - Com camisinha, você se protege 
Todos devem usar camisinha, tendo HIV ou não. A proteção não é só para quem tem o 

vírus. A responsabilidade de evitar a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis é de 
todos. 

 

8 - Sem preconceito, mais pessoas se previnem 
Ao falar abertamente sobre HIV/AIDS, mais pessoas, buscam informações, mais pessoas 

fazem o exame e mais pessoas se protegem usando a camisinha.  
 

Multiplique essa informação!!! 
PREVINA-SE 
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SONO - DORMINDO MAL E MENOS 

Ligia Kogos 
 
Não há quem não tenha percebido que uma noite sem dormir, ou com poucas horas de 

sono entrecortado, provoca significativos prejuízos na aparência. No dia seguinte, rosto pálido, 

abatido, olheiras fundas e roxas e poros dilatados numa pele onde a maquilagem não se fixa 

bem.  

 

Muitos aparecem com os olhinhos pequenos, cercados por bolsas inchadas, pálpebras 

caídas, que dão um ar meio devasso, de quem passou a noite sabe-se lá onde... Erupções de 

espinhas aparecem nos mais  jovens, acrescidas de incômoda oleosidade.  

 

Peles mais maduras ou sensíveis podem ficar com certo ardor no rosto e a sensação de 

intenso ressecamento.  Tudo porque, quando não dormimos bem, deixamos de eliminar 

toxinas, produtos a serem descartados, resultado de nosso metabolismo diário.  

 

Além disso, a sobrecarga que a falta de repouso representa, ordena que rapidamente 

nosso corpo secrete hormônios corticosteróides como o ACTH. Se esta substância faz com se 

possa agüentar a sobrecarga do cansaço, por outro lado, tem efeitos colaterais visíveis, 

decorrentes do aumento do metabolismo de certas glândulas.  

 

Assim, aumenta a produção de óleo em nossas glândulas sebáceas, determina retenção 

de líquidos por todo o corpo e ordena o consumo de fibras colágenas da pele.  Desta forma, os 

primeiros efeitos visíveis são pele sensível e meio gordurosa que não segura a maquilagem, 

rosto caído (o consumo rápido do colágeno faz perder a firmeza e o grau de hidratação dos 

tecidos cutâneos), inchaço nas pálpebras e celulite (retenção de líquido no tecido gorduroso), 

olheiras fundas (a pele com menos colágeno fica mais transparente para os vasos que correm 

no fundo, além do sangue estar mais escuro pela menor oxigenação e pela presença de toxinas). 

Sem contar que a falta de sono dá mais fome, vontade de comer doces e predispões à obesidade, 

pois queimamos menos gordura! Para recuperar a pele “cansada” literalmente, os mais 

potentes cremes são á base de vitamina C, que ajuda a eliminar radicais livres e toxinas, assim 

como ácidos fracos bem suaves, como o glicólico e mix de ácidos de frutas. Para sair de casa 

com melhor aspecto, lave o rosto com água quente, que provoca momentânea vasodilatação, 

provendo um fluxo de nutrientes e oxigênio. O rosto já fica mais rosado e menos abatido.  

 

Em seguida aplique hidratante leve de preferência com tensores como liftline e tensine, 

que dão o efeito cinderella de descanso. As mulheres podem, por cima, aplicar a maquilagem e 

fixar com pó solto para fazê-la durar mais. 

Tome um café da manhã saudável à base de frutas, queijos e pão integral e procure 

voltar cedo à noite, para descansar. 
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SONO E BOA SAÚDE 

 

Sono: (do gredo Hipnos do Romano Sommus). É o repouso que fazemos em períodos 
variáveis de 8 horas mais ou menos em intervalos de 24 horas. Nosso organismo nesse período 
continua trabalhando e realizando funções muito importantes para manter a nossa saúde: 

Durante o sono acontece a secreção e a liberação de hormônios (insulina, hormônio do 
crescimento e outros) ocorre também o fortalecimento do Sistema Imunológico, a consolidação 
da memória, o relaxamento e o descanso da musculatura. 

Dormir é essencial para a saúde aumenta a longevidade e qualidade de vida. Sem boas 
horas de sono, no dia seguinte o nosso organismo não consegue executar trabalhos 
importantes, deixa-nos desatentos, aéreos, com os batimentos cardíacos aumentados, a 
coordenação motora prejudicada, e a capacidade de raciocínio também fica comprometida. 
Insonia é a queixa de sono inadequado de baixa qualidade ou da ausência do mesmo durante 
toda a Noite. 

Suas causas são diversas podem ser desde a dificuldade em cair no sono, até passar por 
uma pestanada e acordar. Quase 30% da população brasileira sofre de distúrbios para dormir. 
A privação do sono pode aumentar o risco de sofrer de depressão, hipertensão e outros tantos 
problemas. 

As fases do Sono 
 

Fase 1: corresponde ao adormecer, momento em que a consciência continua sendo 
importante e é geralmente associada a imagens e a sensações agradáveis. 

 
Fase 2: ocorre quando o estado de consciência se torna menos nítido e o sono, mais 

profundo. 
 
Fase 3: chamado de "sono lento profundo", garante recuperação física. A duração desse 

período de sono aumenta após esforço físico. 
 
Fase 4: conhecido por sono paradoxal, é caracterizado pela atividade cerebral intensa. 

Esta fase é muito importante para a memorização, o aprendizado e o tratamento das 
informações. 

 
Portanto, o relaxamento corresponde às fases 1 e 2, exceto pelo nível de atenção, que 

pode ser preservado ou até aumentado durante o relaxamento. 
 
O papel que o sono ocupa é muito complexo: 
Primeiro, ele proporciona o descanso necessário do ponto de vista físico e psicológico, o 

que ocorre principalmente nas primeiras fases do sono;  
 
Segundo, ele se torna extremamente importante e necessário nos processos de 

aprendizagem, de memorização e de tratamento da informação. Isso acontece na quarta fase do 
sono, o chamado "sono paradoxal". 

 
 O que é o transtorno do sonambulismo? 
Sonambulismo é um distúrbio do sono que se caracteriza pela movimentação que ocorre 

durante o sono. A pessoa durante o episódio de sonambulismo pode sentar-se na cama 
enquanto dorme e pode mesmo também levantar-se e andar pelo quarto ou sair enquanto 
dorme. Geralmente a pessoa durante um episódio de sonambulismo não acorda e chega a deitar 
novamente tranquilamente. Os episódios geralmente duram de 1 a 3 minutos. 
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Quais são as causa do sonambulismo? Como ele surge? 
O sonambulismo é muito comum na infância e cerca de 30% das crianças chegam a ter 

algum episódio de sonambulismo. Geralmente existe uma melhora espontânea na adolescência 
e quase todos os sonâmbulos deixam de ter estes episódios a partir desta fase. O sonambulismo 
pode ser, portanto, normal e muito comum na infância. 

 
Por outro lado quando o sonambulismo é muito freqüente (todas as noites), devemos 

procurar causas emocionais, pois, comumente a criança pode estar passando por um período 
de estresse. O sonambulismo ocorre nos estágios 3 e 4 de sono, portanto, no sono profundo.  

 
Assim, se for acordado por alguém, o sonâmbulo não se lembra do que fazia, e fica 

confuso por poucos minutos. Da mesma maneira, nos poucos adultos que têm sonambulismo, 
devemos pensar também no estresse que podem estar passando durante o dia. Nos adultos, 
geralmente, o sonambulismo está associado a período de estresse também. 

 
Como é feito o diagnóstico? 
Geralmente é feito pelo relato que os pais fazem do comportamento durante a noite. É 

considerado como uma alteração comum na infância e não é necessário qualquer medicação na 
infância. 

 
Quem está mais propenso a ter sonambulismo? 
São as crianças; cerca de 30% das crianças tem períodos com sonambulismo. Os 

meninos e as meninas apresentam em igual proporção. Algumas famílias têm também várias 
pessoas com sonambulismo mostrando também uma tendência familiar. 

 
Como uma pessoa deve se portar com uma pessoa com sonambulismo? 
Quando se vê uma criança andando dormindo como sonâmbulo é importante entender 

que faz parte do sono normal da criança e não é nada de grave. De maneira geral os pais ou os 
que tiverem com a criança devem simplesmente levá-la de volta para a cama dela. Geralmente 
ela volta a dormir tranqüila. 

 
É importante também, nas crianças que tem sonambulismo freqüente, que os pais 

cuidem para não deixar por perto objetos com que ela possa se machucar, como copos, facas. 
Também não se deve deixar que ela durma perto de janela aberta ou na parte de cima de cama-
beliche.  

 
A criança que está tendo episódio de sonambulismo pode se machucar porque ela não 

está totalmente alerta.  Existe uma crendice comum de que a pessoa que está tendo um 
episódio de sonambulismo não se machuca, mas isto não é verdade. Ele pode sim se machucar e 
cair e devemos ser cautelosos para que isto não ocorra. 

 
Existe prevenção? 
Não existe prevenção dos episódios de sonambulismo, mas devemos prevenir que 

ocorram acidentes durante os mesmos. 
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Qual é o tratamento?  
Naquelas que tem sonambulismo muito esporádico não é necessário qualquer 

tratamento. 
 Quando o sonambulismo é bastante freqüente devemos ver os fatores de estresse que 

podem existir. 
 
Quais são os ricos provocados pela falta de sono? 
Riscos provocados pela falta de sono á curto prazo: cansaço e sonolência durante o dia, 

irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda da memória de fatos recentes, 
comprometimento da criatividade, redução da capacidade de planejar e executar, lentidão do 
raciocínio, desatenção e dificuldade de concentração. 

 
Riscos provocados pela falta de sono a longo prazo: falta de vigor físico, envelhecimento 

precoce, diminuição do tônus muscular, comprometimento do sistema imunológico, tendência a 
desenvolver obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e gastro-intestinais e perda crônica 
da memória. 

 
DICAS PARA DORMIR:  
 
RELAXE E DURMA BEM 
 crie no seu quarto um ambiente confortável, que convide ao sono: limpo, arejado, 

sem ruídos e com temperatura agradável; 
 evite fumar antes de dormir. Substitua o cigarro por um copo de leite morno. O leite 

tem triptofano (um prrcursor da seratonina – substância essa envolvida no processo 
do sono). 

 coma pouco (refeições leves) e pelo menos uma hora antes de ir dormir; evitando, 
porém, pegar no sono com fome ou sede. 

 assista pouca televisão no quarto se não conseguir ficar sem. Use a cama apenas 
para dormir. 

 tome um banho morno antes de deitar, ele ajuda a relaxar a musculatura. 
 procure dormir e despertar sempre nos mesmos horários, isso ajuda o seu relógio 

biológico. 
 se não conseguir dormir em 40 minutos, levante e procure algo relaxante para fazer 

até que o sono apareça. 
 à noite, procure comer somente alimentos de fácil digestão e não exagerar nas 

quantidades, 
 evite tomar café, chás com cafeína (como chá-preto e chá-mate) e refrigerantes 

derivados da cola, pois todos são estimulantes ("despertam").  
 evite dormir com a TV ligada, uma vez que isso impede que você chegue à fase de 

sono profundo.  
 apague todas as luzes, inclusive a do abajur, do corredor e do banheiro  
 vede bem as janelas para não ser acordado (a) pela luz da manhã  
 não leve livros estimulantes nem trabalho para a cama,  
 procure usar colchões confortáveis e silenciosos,  
 tire da cabeceira o telefone celular e relógios,  
 tome um banho quente, de preferência na banheira, para ajudar a relaxar, antes de ir 

dormir, 
 procure seguir uma rotina à hora de dormir, isso ajuda a induzir o sono. 
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TABAGISMO 

 
O hábito de fumar provoca dependência física e psíquica. Não é fácil abandonar esse 

vício, muitas vezes é necessária a ajuda de profissionais especializados e de medicamentos, 
além da força de vontade. 

 
O tabagismo é considerado um dos maiores problemas de saúde em todo mundo devido 

ao número de doenças relacionadas ao consumo do tabaco.  
 
Além de ser responsável por 80% dos casos de DPOC (doença pulmonar obstrutiva 

crônica: bronquite, asma, enfisema pulmonar) é a causa de 90% das incidências de tumores de 
pulmão. 

 
Está também relacionado aos casos de angina e infarto agudo do miocárdio e derrames 

cerebrais. 
 
Ao ser queimado, o cigarro produz mais de 4500 substâncias que causam mal à saúde. 
 
Algumas dessas substâncias causam danos irreparáveis aos pulmões outras como a 

nicotina, atuam diretamente no cérebro e causam dependência física. 
 
O tabagismo feminino - uma nova preocupação para a saúde pública.  
 
O crescimento do tabagismo feminino ao longo das últimas décadas aponta para um 

quadro extremamente complexo, em que problemas emergentes se articulam aos anteriores e 
onde questões de saúde reprodutiva se associam às não-reprodutivas. O uso do tabaco 
potencializa os riscos, por exemplo, das associações entre doenças cardio-cérebro vasculares e 
a contracepção hormonal e, nas patologias tradicionais, as relacionadas à gravidez e ao parto. 
As tendências epidemiológicas do tabagismo apontam para um problema que, dentro de poucos 
anos, será majoritariamente feminino. 

 
O impacto do tabagismo na saúde da mulher  
 
As principais causas de morte na população feminina hoje são, em primeiro lugar, as 

cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico); em segundo, as 
neoplasias – mama, pulmão e colo de útero; e, em terceiro, as doenças respiratórias. É possível 
perceber que as três causas podem estar relacionadas ao tabagismo, sendo que o câncer de 
mama responsável pela maioria das mortes femininas já foi ultrapassado pela incidência do de 
pulmão entre mulheres em diversos países desenvolvidos. 

 
Dados sobre o impacto do tabagismo para a saúde da mulher fumante 
 
O risco de infarto do miocárdio, embolia pulmonar e tromboflebite em mulheres jovens 

que usam anticoncepcionais orais e fumam chega a ser 10 vezes maior que o das que não 
fumam e usam este método de controle da natalidade 

 
Mulheres fumantes de dois ou mais maços de cigarros por dia têm 20 vezes mais 

chances de morrer de câncer de pulmão do que mulheres que não fumam. 
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Fumar durante a gravidez traz sérios riscos. Abortos espontâneos, nascimentos 
prematuros, bebês de baixo peso, mortes fetais e de recém-nascidos, complicações com a 
placenta e episódios de hemorragia (sangramento) ocorrem mais freqüentemente quando a 
grávida é fumante. Tais problemas se devem, principalmente, aos efeitos do monóxido de 
carbono e da nicotina exercidos sobre o feto, após a absorção dos componentes do cigarro pelo 
organismo materno. 

 
O risco de infarto do miocárdio, embolia pulmonar e tromboflebite em mulheres jovens 

que usam anticoncepcionais orais e fumam chega a ser dez vezes maior que o das que não 
fumam e usam este método de controle da natalidade. Calcula-se que o tabagismo seja 
responsável por 40% dos óbitos nas mulheres com menos de 65 anos e por 10% das mortes 
por doença coronariana nas mulheres com mais de 65 anos de idade. 

 
Uma vez abandonado o cigarro, o risco de doença cardíaca começa a decair. Após 1 ano, 

o risco reduz à metade, e após 10 anos atinge o mesmo nível daqueles que nunca fumaram. 
 
Entre as mulheres que convivem com fumantes, principalmente seus maridos, há um 

risco 30% maior de desenvolver câncer de pulmão em relação àquelas cujos maridos não 
fumam. 

 
O Fumante passivo: O tabagismo passivo é a inalação da fumaça de derivados do tabaco 

(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de fumaça) por indivíduos não-
fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados.  

 
A fumaça dos derivados do tabaco é denominada poluição tabagística ambiental (PTA) e, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), torna-se ainda mais grave em ambientes 
fechados. O tabagismo passivo é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, subseqüente ao 
tabagismo ativo e ao consumo excessivo de álcool (IARC, 1987; Surgeon General, 1986; Glantz, 
1995).  
 

O ar poluído com a fumaça dos derivados do tabaco contém, em média, três vezes mais 
nicotina, três vezes mais monóxido de carbono, e até cinqüenta vezes mais substâncias 
cancerígenas do que a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do 
cigarro, a absorção da fumaça do cigarro por aqueles que convivem em ambientes fechados 
com fumantes causa: 

 
As mesmas doenças que acometem os tabagistas. 
 
Tabagismo é doença? 
 
Sim o tabagismo é doença, conceituada pelo Código Internacional de Doenças, como 

sendo um grupo de transtornos mentais e de comportamento, decorrentes do uso de 
substancias psicoativas, que são drogas que atuam no Sistema Nervoso. 

 
É possível deixar o vício do cigarro?  
 
Sim, embora seja uma tarefa difícil, exigindo sacrifícios por parte do dependente.  
Não são muitos que conseguem parar na primeira tentativa, más com perseverança e 

insistência alcançam o objetivo. 
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Existe tratamento para deixar de fumar? 
 

Sim, Atualmente, o mercado dispõe de produtos que liberam nicotina de forma menos 
prejudicial á saúde, são adesivos transdérmicos e as gomas de mascar. Além desses, existem 
também, medicamentos que devem ser prescritos por profissional médico, que podem ajudar a 
deixar o tabagismo 

 

Como dar Adeus ao Cigarro: 
 

Parada abrupta (mais eficaz): jogar o maço no lixo e não fumar mais. 
 

Redução Gradual: contar quantos cigarros fuma por dia e determinar quantos serão 
diminuídos. Não esquecer de jogar o restante no lixo. 

 

Adiamento gradual: adiar em 1 hora o primeiro cigarro que fuma no dia até parar 
 

Benefícios 
 

Em 20 minutos: a pressão arterial e os batimentos cardíacos voltam ao normal 
Em 8 horas: os níveis de monóxido de carbono voltam ao normal  
Em 1 dia: há redução de risco de ataque cardíaco 
Em 3 dias: seu fôlego começa a melhorar  
De 2 a 12 semanas: melhora do sistema cardíaco 
Em algumas semanas: o paladar e o olfato se recuperam completamente 
 

O que pode acontecer quando você para de fumar? 
 

A primeira reação é o forte desejo de voltar a fumar, que é chamado de “fissura”. Você 
pode aprender a controlá-la, pois dura de 1 a 5 minutos. Cada vez que for controlada, voltará 
mais fraca e com menor freqüência até desaparecer. Outras reações que podem ocorrer são: 
irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, prisão de ventre, sede, dores de 
cabeça. Nem sempre estão presentes todos os sintomas, e costumam durar menos de 2 
semanas. Peço à ajuda de familiares ou amigos que possam estar ao seu lado nos primeiros dias. 

 

OBS: o cheiro e os objetos associados ao hábito de fumar são perigosos. Portanto para 
facilitar o distanciamento e o esquecimento do cigarro tome as seguintes providências: troque 
os lençóis, lave as roupas pessoais, lave o carro, retire os cinzeiros e doe os isqueiros, jogue no 
lixo os cigarros e evite hábitos associados (café, bebidas alcoólicas). 

 

Como controlar a vontade de fumar? 
 

 Beba água  
 Respire profundamente, com olhos fechados (esse exercício ajuda a relaxar) 
 Masque balas e chicletes dietéticos, cristais de gengibre, cravo canela, legumes crus 

(cenoura, erva-doce ou pepino cortado em palito) 
 Coma frutas, barras de cereal e bolachas de água e sal light 
 Tenha sempre por perto o “kit fissura”, pois eles ajudam a diminuir a ansiedade e 

não engordam 
 Pratique exercícios físicos. Uma boa opção é a caminhada de 30 minutos por dia  

Não desista!!! 
 

Em caso de recaída continue tentando. Se foi difícil na primeira tentativa, reflita sobre a 
situação que o levou a fumar e tente descobrir o que pode ser feito. Escolha uma nova data e 
comece o processo novamente, pois o importante é não desistir. Lembre-se que muitas pessoas 
conseguiram parar, você pode ser o próximo. 
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Quais as desvantagens em ser fumante? 
 

Os fumantes adoecem com uma freqüência duas vezes maior que os não fumantes. Têm 
menor resistência física, menos fôlego e pior desempenho nos esportes e na vida sexual do que 
os não fumantes. Além disso envelhecem mais rapidamente e apresentam um aspecto físico 
menos atraente, pois ficam com os dentes amarelados, pele enrugada e impregnada pelo odor 
do fumo. 

 

Veja alguns dos componentes do cigarro na tabela abaixo: 

 

Como seu corpo reage quando você para de fumar? 
 

 20 Minutos depois do seu último cigarro 
Seu batimento cardíaco fica menos acelerado. 

 12 horas depois 
Niveis de monóxido de carbono voltam ao normal no seu sangue. 

 De 2 semanas a 3 meses depois do seu último cigarro 
Seu risco de morrer de ataque cardíaco começa a diminuir. 
Suas funções Pulmonares começam a melhorar. 

 De 1 a 9 meses depois do seu último cigarro 
Tosse e falta de ar dimunuem. 

 1 ano depois do seu último cigarro 
Seu risco de contrair doenças coronárias já é metade do que era quando você fumava 

 5 anos depois de parar 
Seu risco de derrame é reduzido para o de um não fumante. 

 10 anos depois de parar 
A chance de morrer por câncer de pulmão é metade do que a de um fumante. Os riscos 

de morrer de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, fígado e pâncreas diminuem 
 15 anos depois de parar 

Seu risco de contrair doenças coronarianas é o mesmo do que de alguém que nunca 
fumou na vida. 

Vale a pena tentar parar de fumar. Seu corpo começa a sentir os benefícios rapidamente 
e esses benefícios vão aumentando ano a ano. 

 
Procure orientação médica se desejar combater essa doença. Hoje existem 

remédios e métodos especiais que podem ajudar a interromper o consumo do tabaco. 
 
 
 

AMÔNIA Também usada em produtos para desinfetar banheiros 
ACETONA Também usada para remover esmaltes e tintas 
ARSÊNICO Inseticida, Também venenoso para seres humanos 

CIANETO 
Veneno usado em câmaras de gás durante a Segunda 
Guerra Mundial 

TOLUENO Solvente Industrial 
BUTANO Usado como gás de isqueiro 
MONOXIDO DE 

CARBONO 
Gás Tóxico emitido na fumaça dos carros 

DDT Inseticida 
NAFTALINA Produto que usamos para matar traças e baratas 
CADMIUM Usado em baterias de carro 
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LEI DO TABAGISMO Nº 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009. 
 
No Brasil a lei 10.167 de dezembro de 2000 proíbe a propaganda de cigarros em todos 

os veículos de comunicação. As companhias de cigarro não podem patrocinar eventos 
esportivos ou culturais e os lugares onde é permitido fumar são regulamentados por lei. 

 
È exigência do Ministério da Saúde que todo verso de todos os maços de cigarros 

contenham ilustrações sobre as conseqüências negativas do tabagismo, acompanhadas de uma 
frase de emergência. 

 
Vários estados da Federação já possuem leis que proíbem o consumo do tabaco em 

recintos coletivos fechados o Estado de São Paulo é um deles.  
 
LEI Nº 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009 
 
Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro 

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica O GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO: 

 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e de responsabilidade por 

dano ao consumidor, nos termos do artigo 24, incisos V, VIII e XII, da Constituição Federal, para 
criação de ambientes de uso coletivo livres de produtos fumígenos. 

 
Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em ambientes de uso 

coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer 
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. 

 
§ 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou 

parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda 
que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. 

§ 2º - Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso coletivo” compreende, dentre 
outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte 
ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros 
comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, 
repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, 
veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e 
táxis. 

§ 3º - Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser afixado aviso da 
proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos 
estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. 

 
Artigo 3º - O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá advertir os 

eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso 
persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário mediante o auxílio de 
força policial. 
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Artigo 4º - Tratando-se de fornecimento de produtos e serviços, o empresário deverá 
cuidar proteger e vigiar para que no local de funcionamento de sua empresa não seja praticada 
infração ao disposto nesta lei. 

 
Parágrafo único - O empresário omisso ficará sujeito às sanções previstas no artigo 56 

da Lei federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60, sem prejuízo das sanções previstas na legislação 
sanitária. 

 
Artigo 5º - Qualquer pessoa poderá relatar ao órgão de vigilância sanitária ou de defesa 

do consumidor da respectiva área de atuação, fato que tenha presenciado em desacordo com o 
disposto nesta lei. 

§ 1º - O relato de que trata o “caput” deste artigo conterá: 
1 - a exposição do fato e suas circunstâncias; 
2 - a declaração, sob as penas da lei, de que o relato corresponde à verdade; 
3 - a identificação do autor, com nome, prenome, número da cédula de identidade, seu 

endereço e assinatura. 
 
§ 2º - A critério do interessado, o relato poderá ser apresentado por meio eletrônico, no 

sítio de rede mundial de computadores - “internet” dos órgãos referidos no “caput” deste artigo, 
devendo ser ratificado, para atendimento de todos os requisitos previstos nesta lei. 

§ 3º - O relato feito nos termos deste artigo constitui prova idônea para o procedimento 
sancionatório. 

 
Artigo 6º - Esta lei não se aplica: 
I - aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça parte do ritual; 
II - às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar 

pelo médico que os assista; 
III - às vias públicas e aos espaços ao ar livre; 
IV - às residências; 
V - aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo no próprio 

local de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma clara, na 
respectiva entrada. 

 
Parágrafo único - Nos locais indicados nos incisos I, II e V deste artigo deverão ser 

adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação 
de ambientes protegidos por esta lei. 

 
Artigo 7º - As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta lei serão 

impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária 
ou de defesa do consumidor. 

 
Parágrafo único - O início da aplicação das penalidades será precedido de ampla 

campanha educativa, realizada pelo Governo do Estado nos meios de comunicação, como 
jornais, revistas, rádio e televisão, para esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções 
impostos por esta lei, além da nocividade do fumo à saúde. 
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Artigo 8º - Caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede de saúde pública do 
Estado, assistência terapêutica e medicamentos antitabagismo para os fumantes que queiram 
parar de fumar. 

 
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias após a data de sua 

publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 7 de maio de 2009. 
 
JOSÉ SERRA 
 
Luiz Antônio Guimarães Marrey 
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
 
Guilherme Afif Domingos 
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 
 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 7 de maio de 2009. 
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TUBERCULOSE 

 
A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium  tuberculosis ou Bacilo de 

Koch. Estima-se que a bactéria causadora tenha evoluído há 15.000 ou 20.000 anos, a partir de 

outras bactérias do gênero Mycobacterium. 

 

O bacilo da tuberculose pode afetar outras áreas do nosso organismo como por exemplo: 

Laringe, os ossos e as articulações, a pele (Lúpus Vulgar), os glânglios linfáticos (Escrófulo), os 

intestinos, os rins e o sistema nervoso.  

 

A tuberculose miliar consiste num alastramento da infecção a diversas partes do 

organismo, por via sanguínea. 

Este tipo de tuberculose pode atingir as meninges (membranas que revestem a espinal 

medula e o encéfalo) causando infecções graves denominadas de meningite tuberculosa. 

 

Sintomas mais comuns 

 Tosse com catarro (por mais de 15 dias) 

 Febre (mais comumente ao entardecer) 

 Suores noturnos 

 Falta de apetite 

 Emagrecimento 

 Cansaço fácil 

Dificuldade de respiração, eliminação de sangue e acúmulo de pus na pleura pulmonar 

são característicos em casos mais graves.  

 

Notificação: A tuberculose é uma doença de notificação obrigatória compulsória, ou 

seja, qualquer caso confirmado tem que ser obrigatoriamente notificado á Secretaria da Saúde. 
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Como é transmitida a tuberculose? 

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa. O doente ao tossir, espirrar ou falar expele 

pequenas gotículas de saliva contendo o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro 

indivíduo contaminando-o.  

 

Somente 5% a 10% dos infectados pelo Bacilo de Koch adquirem a doença. Pessoas com 

AIDS e Diabetes, Insuficiência Renal Crônica (IRA), desnutridas, idosos doentes, alcoólatras, 

viciados em drogas e fumantes são mais propensos a contrair tuberculose. 

 

Como se previne?  

Para prevenir a doença é necessário imunizar as crianças até 4 anos, obrigatoriamente 

as menores de 1 ano, com a vacina BCG. Crianças soropositivas ou recém-nascidas que 

apresentam sinais ou sintomas de AIDS não devem receber a vacina. A prevenção inclui evitar 

aglomerações, especialmente em ambientes fechados, e não utilizar objetos de pessoas 

contaminadas. 

 

Sintomas da tuberculose pulmonar: 

 tosse intensa e prolongada por três ou mais semanas; 

 dor no peito;  

 hemoptise; 

 febre; 

 calafrios; 

 suores noturnos; 

 perda de apetite e peso; 

 cansaço fácil; 

 exposição anterior à tuberculose, na forma de infecção ou doença; 

 tratamento anterior de tuberculose; 

 fatores de risco demográficos para a tuberculose;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemoptise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Febre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suor


 Comissão da Mulher Advogada 

174 
Rua Anchieta, 35 – 1º andar – São Paulo – SP – 01016-900 – http://www.oabsp.org.br 

Tels: (11) 3244-2263 / 3244-2264 – Fax: (11) 3244-2010 – e-mail: mulheradvogada@oabsp.org.br 

 condições médicas que aumentem o risco de infecção por tuberculoses, tais como 

a infecção por HIV. 

 

Deve-se suspeitar de tuberculose quando uma doença respiratória persistente - num 

indivíduo que de outra forma seria saudável - não estiver respondendo aos antibióticos 

regulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/HIV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
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RECEITA DE BEM ESTAR 

 
 
RESPIRE: Acalme a mente com a respiração. É fundamental inspirar expirar o ar 

calmamente, por várias vezes, isso ajuda no auto controle, durante momentos de estresse. 

 

EXERCITE-SE: A atividade fisica feita com regularidade reduz os efeitos negativos do 

estresse no organismo, libera as tensões, a raiva acumulada e o excesso de adrenalina. 

 

SEMPRE: PENSAMENTO POSITIVO: Pensar positivamente exerce uma poderosa 

influência sobre o corpo. A mente determina a visão que cada um tem do mundo ao redor e de 

si mesmo. 

 

RELAXE: Yoga, Meditação, Tai Chi Chuan, são atividades de relaxamento e contribuem 

para o equilibrio da mente e do corpo; ajuda no auto controle. Tirar uma soneca ou assistir um 

bom filme na TV também ajudam. 

 

MUDAR A ROTINA: Mude seus horários, sair um pouco mais cedo de casa pode diminuir 

o estresse. 

 

SORRIA MAIS: Dar boas risadas, faz muito bem á saúde aumenta a secreção de 

hormônios que causan bem estar. 
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TELEFONES UTÉIS 
 

Ambulância – 192 

Auxílio à lista – 102 

Bombeiros – 193 

Chamadas internacionais via telefonista – 0800 703 2111 

Comando da Guarda Civil Metropolitana – 3191-3300 

Correios – 0800 570 01 00 

Defesa Civil – 199 

Delegacia de Defesa da Mulher – 3976-2908 

Delegacia Regional do Trabalho – 3044-4075 

Disque-denúncia – 0800 156 315 

Disque saúde – 150 

Hora certa – 130 

Informações de trânsito – 156 

Instituto Pró-Queimados – 0800 707 7575 

Interurbano via telefonista – 0800 703 2110 

Ouvidoria do município – 0800 175 717 

Polícia Civil – 197 

Polícia Militar – 190 

Polícia Rodoviária Estadual – 3327-2727 

Polícia Rodoviária Federal – 6954-2049 

Prefeitura – 156 

Previsão do tempo – 132 

Procon – 151 

Receita Federal – 3315-2211 

Serviço de despertador automático – 134 

Serviço de intermediação surdo/ouvinte – 1402 

Telegrama fonado – 0800 570 0100 

Vigilância Sanitária – 3065-4600 
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REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

 
Onde Tratar: 

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) 

Email: imprensa@abpbrasil.org.br Site: www.abpbrasil.org.br 

Tel. (11) 5549-6699  
 

Programa de Orientação e Assistência aos Transtornos Alimentares 

(PROATA/UNIFESP)  

www.proata.cepp.org.br  

Email: proata@psiquiatria.epm.br 

Tel.(11) 5579-1543 
 

Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares (GOTA/IEDE-UFRJ)  

Email: gota@iede.rj.gov.br 

Tel.(21) 2224-9562/2507-0065 
 

Grupo de Estudos e Assistência em Transtornos Alimentares (GEATA- CEAPIA, 

POA,RS) 

Email: grupo.geata@gmail.com Site: www.geata.med.br 

Tel. CEAPIA: (51) 33436490 

Grupo de Estudos em Nutrição e Transtornos Alimentares (GENTA-SP)  

www.genta.com.br 

Email: genta@genta.com.br 

Tel. (11) 3672-3869 

Projeto de Investigação e Intervenção na Clínica da Anorexia e da Bulimia  

(INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE-SP) 

Email: sedes@sedes.org.br Site: www.sedes.org.br 

Tel. (11) 3866-2735/2736  
 

Ambulatório de Transtornos Alimentares do Serviço de Psiquiatria da  

Universidade Federal da Bahia  

www.ntcba.com.br 

Tel. (71) 3332-3509/ 3241-7154 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:imprensa@abpbrasil.org.br
http://www.abpbrasil.org.br/
http://www.proata.cepp.org.br/
mailto:proata@psiquiatria.epm.br
mailto:gota@iede.rj.gov.br
mailto:grupo.geata@gmail.com
http://www.geata.med.br/
http://www.genta.com.br/
mailto:genta@genta.com.br
mailto:sedes@sedes.org.br
http://www.sedes.org.br/
http://www.ntcba.com.br/
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DROGAS 

 
Onde Procurar Ajuda?  

 

Centros de Informação 

Secretária Nacional Antidrogas – SENAD 

Palácio do Planalto – Anexo II – Ala B 

CEP: 70150-901 – Brasília – DF 

Central de Atendimento VIVA VOZ – 0800-510-0015 

http://psicoativas.ufcspa.edu.br/vivavoz/index.php; www.senad.gov.br 

 

Observatório Brasileiro de Informações Sobre Drogas – OBID 

www.obid.senad.gov.br 

Conselhos Estaduais de Entorpecentes/Antidrogas – CONEN’s/CEAD’s 

Conselhos Municipais de Entorpecentes/Antidrogas – COMEN’s/COMAD’s 

Para saber o endereço dos Conselhos do seu estado ou seu município consulte o site: 

www.obid.senad.gov.br 

 

Conselhos Tutelares  

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 

www.presidencia.gov.br/sedh 

 

Agencia de Notícias dos Direitos da Infância 

www.andi.org.br 

 

Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

www.cebrid.emp.br 

 

 

 

http://psicoativas.ufcspa.edu.br/vivavoz/index.php
http://www.senad.gov.br/
http://www.obid.senad.gov.br/
http://www.obid.senad.gov.br/
http://www.presidencia.gov.br/sedh
http://www.andi.org.br/
http://www.cebrid.emp.br/
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Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Rua Botucatu, 862 – 1º andar 

CEP: 04023-062 – São Paulo – SP 

Tel. (11) 2149-0161 – Fax: (11) 5084-2793 

Email: cebrid@psicobio.emp.br 

 

Grupo Interdisciplinar de Estudos do Alcoolismo e Drogas (GREA) /  

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de  

São Paulo (HC-FMUSP). 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 – 3º andar. 

CEP: 05403-010 - São Paulo / SP. 

 Tel/Fax: (11) 3069-6960/3069-7 

 Email: grea@grea.org.br ; www.grea.org.br 

 

Secretaria Estadual de Saúde / Conselho Estadual de Saúde 

Secretaria Municipal de Saúde 

Você poderá identificar os locais de atendimento: 

www.conselho.saude.gov.br 

 

Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas – CAPSad. 

Disque Saúde: 0800 61 1997 

Informações: www.saude.gov.br 

 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres – SPM 

Informações: www.saude.gov.br 

 

Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM 

Tel. (61) 3244-9566 

 

Secretaria Nacional da Juventude – SNJ 

Tel. (61) 3411-1233 

Contatos: juventudenacional@planalto.gov.br 

 

mailto:cebrid@psicobio.emp.br
mailto:grea@grea.org.br
http://www.grea.org.br/
http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
mailto:juventudenacional@planalto.gov.br
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GRUPOS DE AUTOAJUDA 

 
Alcoólicos Anônimos – AA 

Central de Atendimento 24 horas: (11) 3315-9333 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.alcoolicosanonimos.org.br 

Caixa Postal: 580 – CEP: 01060-970 – São Paulo  

 

Al-Anon e Alateen 

(Para Familiares e Amigos de Alcoólicos) 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.al-anon.org.br 

 

Narcóticos Anônimos – NA 

Central: (11) 5594-5657 

Para saber os locais de atendimento em sua cidade acesse: 

www.na.org.br 

 

Grupos Familiares – NAR – ANON 

(Grupos para familiares e amigos de usuários de drogas) 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.naranon.org.br 

 

Pastoral da Sobriedade 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.sobriedade.org.br 

 

AMOR-EXIGENTE 

(Para pais e familiares de usuários de drogas) 

Central/FEBRAE: (19) 3252-2630 

www.amorexigente.org.br 

 

 

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/
http://www.al-anon.org.br/
http://www.na.org.br/
http://www.naranon.org.br/
http://www.sobriedade.org.br/
http://www.amorexigente.org.br/
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FUMANTES ANÔNIMOS – FA 

www.fumantesanonimos.org 

 

Associação Brasileira de Terapia Comunitária – ABRATECOM 

Para Saber Locais de Atendimento em sua cidade acesse: 

www.abratecom.org.br 

 

Telefones importantes para informações, notificação sobre transplantes e  

esclarecimento de dúvidas: 

Central de Transplantes: (11) 3066-8865 

Organização de Procura de Órgãos: (11) 2176-7185 

Disque Saúde: 0800-611 977  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fumantesanonimos.org/
http://www.abratecom.org.br/
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Referência Bibliográfica Básica 

 

Alcoolismo - Lei nº 11.705/2008 

Câncer de Mama - Lei nº 11.664/4/2008 

Doação de Órgãos e Tecidos - Lei nº 9.434/97 

Drogas - Lei nº 11.343/2006 

Tabagismo - Lei n.º 13.541/09 

INCA – Instituto Nacional do Câncer. 

Ministério da Saúde. 

Revista Veja. 

Sociedade Brasileira de Nefrologia. 

Cartilha para Educadores. 

Cartilha Fé na Prevenção. 

Alcoólicos Anônimos. 

http://boasaude.uol.com.br 

HCOR – Hospital do Coração – www.hco.com.br 

Delboni – Laboratório 

Yahoo 

Constituição da Republica Federativa do Brasil 1988.  

http://boasaude.uol.com.br/
http://www.hco.com.br/

