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Alguns Sinais de Alerta 

Fadiga; 

Perda de apetite; 

Insónias; 

Emagrecimento; 

Cefaleias. 
 



FADIGA – o que é? 

Fisiologicamente, "fadiga" descreve a 
incapacidade de continuar 

funcionando ao nível normal da 
capacidade pessoal, devido a 

uma percepção ampliada do esforço. 



FADIGA – o que é? 

Existem duas formas: 

 

• Incapacidade muscular local para 
desenvolver um trabalho; 

• Sensação abrangente de falta de 
energia, corporal ou sistémica. 



FADIGA – causas… 

Poucas horas de sono… 

  

“A quantidade de sono necessária depende do 
cansaço físico e mental, da idade e até da 
genética de cada indivíduo. Em média, um 

adulto deve dormir entre sete e oito horas por 
dia.“ 

Shigueo Yonekura 

Neurologista e especialista em sono 



FADIGA – causas… 

Poucas horas de sono… 

• Para que o seu sono tenha qualidade, é 
necessário que ele passe por todos os estágios; 

• Os 2 primeiros representam o sono superficial, 
consumindo entre 55 e 60% do tempo dormido; 

• Nos estágios 3 e 4, acontece o descanso "físico", 
que dura 20% do tempo; 

• O 5º estágio ocupa os 20% restantes do tempo e 
nele acontecem os sonhos, considerados 
importantes para preservar a memória.  



FADIGA – causas… 

Apneia do sono… 

  

“Fadiga, falta de concentração, alteração de 
humor e perda de memória e libido são sintomas 

comuns de quem sofre de apneia.“ 
 

Shigueo Yonekura 

Neurologista e especialista em sono 



FADIGA – causas… 

Apneia do sono… 

• Distúrbio caracterizado pelo encerramento 
repetitivo da passagem do ar pela garganta 
durante o sono; 

• Pode interromper a respiração até 40 
segundos;  

• Estas pequenas paragens fazem com que se 
acorde durante a noite, interrompendo o 
sono. 



FADIGA – causas… 

Sedentarismo… 

• É comum pessoas que não fazem nenhuma 
actividade física sentirem fadiga ao menor 
esforço; 

• O coração não bate o suficiente a ponto de 
bombear sangue para o corpo todo; 

• Causa acumulação de ácido láctico nos 
músculos, ficando o sistema muscular fraco.  



FADIGA – causas… 

Anemia… 

 

• Diminuição da hemoglobina, responsável pelo 
transporte de oxigénio pelo corpo; 

• Como o transporte de oxigénio está 
diminuído, o coração tem de se esforçar mais 
para cobrir as necessidades de oxigénio pelo 
corpo; 



FADIGA – causas… 

Distúrbios da Tiróide… 

• Hipertireoidismo, o metabolismo acelerado 
faz com que o corpo faça um esforço 
desnecessário. Qualquer actividade física, o 
coração baterá mais acelerado; 

 

• Hipotireoidismo, o metabolismo fica 
diminuído, surgindo o cansaço fácil na 
execução de simples tarefas. 



FADIGA – causas… 

Fibromialgia… 

 

• Síndrome de amplificação dolorosa não 
inflamatória e crónica de difícil diagnóstico; 

 

• O doente já acorda de manhã muito cansado, 
o que piora durante o dia e, apesar de 
descansar, o cansaço não melhora; 

 



FADIGA – causas… 

Doenças Cardíacas… 

 

• É o primeiro sintoma que indica que algo não 
está bem com o coração; 

• O coração não bombeia o sangue com 
eficiência, causando a fadiga; 

• Angina, enfarte agudo do miocárdio, 
insuficiência cardíaca, arritmias.  



PERDA DE APETITE 

Anorexia ( An sem + Órexis apetite) é a perda ou 
ausência de apetite. 
 

Não deve ser confundida com anorexia 
nervosa, transtorno alimentar em que 
ocorre recusa constante de alimentos 

mesmo quando se sente fome. 



PERDA DE APETITE 

Infecções: 

• Tuberculose; 

• Sífilis; 

Transtornos psiquiátricos: 

• Depressão nervosa; 

• Ansiedade; 

Medicamentos: 

• Antidepressivos. 

 



INSÓNIAS 

Dificuldade em conciliar o sono ou 
permanecer adormecido, ou uma alteração 
no padrão do sono que, ao despertar, leva 
à percepção de que o sono foi insuficiente. 



INSÓNIAS 

Causas: 

• Alterações emocionais; 

• Ansiedade; 

• Nervosismo; 

• Depressão; 

• Temor, medo. 



EMAGRECIMENTO 

Perda de peso não-
intencional, 
diminuição 

involuntária do peso 
corporal. 



EMAGRECIMENTO 

Causas: 

• Metabolismo acelerado; 

• Abuso de substâncias químicas, como 
álcool e drogas; 

• Depressão; 

• Distúrbios graves do sono; 

• Cancro. 



CEFALEIAS 

Desconforto ou dor de cabeça; 

 

A Classificação Internacional de 
Cefaleias inclui 14 grandes tipos; 

 

 
Primária ou 
Idiopática 

Secundária ou 
Sintomática 



CEFALEIAS 

São sintomas de doenças do sistema 
nervoso ou de outros órgãos do 
corpo humano: 

 

• Gripe, intoxicação ou abstinência 
alcoólica, pequenos traumatismos 
cranianos, hipoglicemia, crise de 
hipertensão arterial. Se
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Depressão 



Depressão 
Uma das doenças mais conhecidas do século 
XXI; 

Afecta homens e mulheres de todas as idades; 

Doença mental que se caracteriza pelo cansaço 
físico e psicológico, falta de interesse, perda de 
energia; 

Frequentemente 
associada a um 
sentimento de tristeza 
profunda e prolongada. 
 



Depressão 

Sentimentos 
Negativos 

Normais – fazem parte 
das circunstâncias da vida 
e do processo natural de 
envelhecimento; 
 
Patológicos – quando 
existe um agravamento e 
perduram mais de duas 
semanas consecutivas; 



Depressão 

Se não for tratada de uma forma correta e 
atempada, a pessoa deprimida começa a sentir-

se cada vez mais triste. Em casos extremos, a 
depressão pode conduzir ao suicídio, dado que 

a vida deixa de fazer sentido. 

Episódica Recorrente Crónica 



Depressão 

• Um sentimento de vazio, tristeza 
permanente e prolongada e muita 
ansiedade; 

 

• Cansaço e falta de energia no 
cumprimento das 
responsabilidades e obrigações do 
dia-a-dia; 



Depressão 

• Perda de interesse e prazer nas 
actividades normais do 
quotidiano, incluindo alterações 
do desejo sexual; 

• Alterações no sono: as pessoas 
deprimidas sofrem de apneia do 
sono e têm muitas dificuldades em 
ter uma noite de sono descansado; 



Depressão 

• Um sentimento de irritação 
constante, falta de confiança e de 
auto-estima; 

 

• Comer mais do que aquilo que é 
habitual e fazer uma dieta 
desregulada e subnutrida; 



Depressão 

• Dores incomodativas e constantes 
que demoram muito tempo a 
desaparecerem; 

 

• Dificuldades de concentração, 
perdas de memória e incapacidade 
de tomar decisões; 



Depressão 

 

• Um sentimento de culpa, derrota e 
de impotência; 

 

• Pensamentos de morte ou de 
suicídio; 



Depressão 
Por vezes, a depressão esconde-se atrás 

de um rosto sorridente; 

Quando uma pessoa diz que ninguém 
quer saber dela, isso é um sinal claro de 

que está a pedir ajuda; 

Contactar o 
Profissional de 

Saúde 



Diabetes 



Diabetes 
Doença crónica que se caracteriza 
pelo aumento dos níveis de açúcar 

(glicose) no sangue e pela 
incapacidade do organismo em 

transformar toda a glicose 
proveniente dos alimentos. 

Hiperglicémia 
Hipoglicémia 



 



Diabetes 
• Retinopatia, nefropatia e 

neuropatia 

• Doença coronária, doença 
cerebral, doença arterial dos 
membros inferiores e hipertensão 
arterial 

• Pé diabético  

• Disfunção sexual 

• Infecções 



Diabetes 



Diabetes 



Doenças 
Cardiovasculares 



Doenças  
Cardiovasculares 

• Afectam o coração e as artérias; 
 

• A principal característica das 
doenças cardiovasculares é a 
presença da aterosclerose, 
acúmulo de placas de gorduras 
nas artérias ao longo dos anos que 
impede a passagem do sangue. 



Doenças  
Cardiovasculares 



Doenças  
Cardiovasculares 

Acidente 
Vascular 
Cerebral 

Enfarte 
Agudo 

Miocárdio 



Acidente Vascular 
Cerebral 

SINAIS DE ALERTA - AVC

FALAR
Não consegue 



Fala arrastada

SORRIR

LEVANTAR OS 
BRAÇOS

A boca fica ao 
lado

Falta de força 
num braço

LIGUE 
112

É a forma 
mais 

adequada e 
rápida de 
socorrer!



A emergência 
médica começa 

por si…

Recorte este esquema e guarde na sua carteira! Poderá salvar uma vida!



Enfarte Agudo do 
Miocárdio 



LEMBRE-SE! 
Sempre que sentir que algo não está 
bem, seja a nível psicológico, seja a 
nível físico, não hesite em contactar 

um Profissional de Saúde! 

 

Lembre-se que mais vale prevenir do 
que remediar… 



Obrigado pela 

vossa presença!!! 

Enf. Miguel Miguel <<>> miggim@sapo.pt 


