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Apresentação

COM CAMPANHAS NACIONAIS
DE CONSCIENTIZAÇÃO

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
EM SAÚDEEM SAÚDE

   Esta 1ª edição foi preparada para você com bastante carinho e cuidado. O
objetivo foi compartilhar informações que são de extrema importância para
toda população aprender e conhecer melhor sobre as Campanhas Nacionais
de Conscientização em Saúde. 
   É fruto de um trabalho em equipe de um projeto de extensão da Faculdade
de Ciências da Saúde do Trairi - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(FACISA/UFRN) "Educando em Saúde: conhecer para prevenir e promover
saúde", do curso de Fisioterapia, que preparava materiais todos os meses
para disseminar informações práticas e de forma lúdica para a população
próxima à universidade, situada no interior do Estado, em Santa Cruz/RN. No
entanto, depois de anos do projeto, vimos a necessidade de expandir essas
informações para o maior número de pessoas possíveis, por meio de um
material informativo digital, surgindo este E-book para vocês. Esperamos que
gostem e compartilhem com amigos e familiares, porque toda informação
importa!

Com carinho,
Equipe Educando em Saúde.
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Mês de Conscientização pela
Saúde Mental e Emocional 

Janeiro Branco

CAPÍTULO 01



Objetivos da campanha

Colocar o tema em evidência;
Gerar uma abordagem mais direta;
Estimular a conscientização sobre a importância
de prevenir os danos emocionais

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS), mais de 300 milhões de pessoas sofrem de
depressão em todo o mundo e o transtorno de
ansiedade é a segunda doença mental mais comum do
planeta, com 264 milhões de pessoas sendo afetadas. 

A meta dessa campanha é estimular a compreensão
de que, igual ao físico, a mente também requer
cuidados especiais.

Conhecendo o janeiro branco ...

Cuidar das emoções deve ser o primeiro
objetivo para o ano que se inicia!!!



Como manter nossa saúde mental

Como em uma “folha ou em uma tela em branco”,
todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem
ou a reescreverem as suas próprias histórias de vida.

Fique ao lado de quem
quer você bem!

Que tal uma nova rotina?

Procure atividades
prazerosas como forma

de passar o tempo!
Procure

 ajuda profissional!

Não se isole ao enfrentar
um desafio ou problema

https://www.ostomais.com/atividade-fisica-ostomia/


Mês de Conscientização e
prevenção do Lúpus, Fibromialgia

e Mal de Alzheimer. 

Fevereiro

 roxo 

CAPÍTULO 02



Lúpus

Lúpus Eritematoso: lesões avermelhadas com
tamanhos, formatos e colorações específicas na
pele, especialmente no rosto.

O Lúpus é uma doença inflamatória autoimune,
que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos e
pode se manifestar de 4 formas diferentes:

Lúpus induzido por drogas: Sintomas
semelhante ao sistêmico. No entanto, a
doença, nesse caso, tende a desaparecer assim
que o uso da substância terminar.

Lúpus Sistêmico: Compromete, além da pele,
rins, coração, pulmões, sangue e articulações. 

Lúpus neonatal: esse tipo é bastante raro e afeta
filhos recém-nascidos de mulheres que têm lúpus.



Os sintomas podem surgir de repente ou se
desenvolvem lentamente. São classificados como
moderados ou graves, temporários ou permanentes.

Nas crises, os sintomas se agravam por um
tempo e depois regridem. São eles:

Não há nenhum exame específico para diagnostico

Fadiga

Febre
Dor nas

 articulações

Rigidez muscular
e inchaços

Diagnóstico
Exames de sangue;
Urina e sinais clínicos.

Sintomas



É uma condição que se caracteriza por dor
muscular generalizada, crônica (dura mais
que três meses), mas que não apresenta
evidência de inflamação nos locais de dor

Fibromialgia

Sintomas típicos

Sono não reparador Cansaço Distúrbios de humor

Diagnóstico clínico

História Clínica
da Doença

Exame físico Exames laboratoriais



É um transtorno neurodegenerativo progressivo que se
manifesta pela diminuição cognitiva e da memória, além do
comprometimento progressivo das atividades de vida diária

A perda de memória recente geralmente é o
primeiro sintoma e o mais característico.

Alzheimer

Com a progressão da doença, podem surgir:

Irritabilidade Falhas na linguagem

Desorientação no
tempo e espaço

O Alzheimer é a forma mais comum de demências e
ocorre em pessoas de mais idade



Lúpus

Fibromialgia

Alzheimer

Medicações
Cuidados com  a alimentação
Cuidados com a higiene
Proteção contra irradiação solar

Tratamento

Medicações
Entender sobre a doença
Acompanhamento profissional

Terapias cognitivas
Terapias em grupos



Uma medida importante para as doenças crônicas é
a manutenção de uma atividade física regular!!

Caminhada

Mantenha seu cérebro ativo!!!

Fisioterapia

Exercícios aeróbicos

Dança

Bicicleta

Tarefas de cognição



Mês de combate à Leucemia

Fevereiro 

 laranja

CAPÍTULO 03



Essa campanha tem o objetivo de conscientizar as
pessoas sobre a leucemia e a importância da doação
de medula óssea. 

É  uma doença maligna dos glóbulos brancos, que tem
como principal característica o acúmulo de células
doentes na medula óssea, que substituem as células
sanguíneas normais.

Este tipo de câncer ocupa o 10° lugar entre todos os
casos para homens e mulheres no Brasil (INCA, 2019)

Leucemia 

Tipos primários da leucemia

leucemia mieloide aguda (LMA)
leucemia mieloide crônica (LMC)

leucemia linfocítica crônica (CLL)
leucemia mieloide aguda (LMA)



As causas da leucemia ainda não estão definidas, mas
suspeita-se da associação entre determinados fatores
com o risco aumentado de desenvolver alguns tipos
específicos da doença:

Prevenção
Principalmente mudanças de hábitos em relação aos
fatores de risco modificáveis!

Radiação ionizante 
(radioterapia)

Fatores de risco

Tabagismo Quimioterapia

Doenças
hereditárias

Exposição a 
agrotóxicos



Baixa da
imunidade

Detecção precoce
Exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos são
estratégias para encontrar um tumor em fase inicial
e, assim, possibilitar maior chance de tratamento.

Sinais e sintomas
 A diminuição dos glóbulos vermelhos ocasiona

anemia, cujos sintomas incluem:

Fadiga e
falta de ar

Palpitação Dor de cabeça

Sangramentos
(gengivas e nariz)

Manchas roxas

Tratamento
Tem como objetivo destruir as células leucêmicas
para que a medula óssea volte a produzir células
normais. É variado e depende do tipo de leucemia.



Março Lilás

Mês da consciência e combate
ao câncer de colo de útero

CAPÍTULO 04



O câncer de colo de útero é um tipo de tumor maligno
que ocorre na parte inferior do útero. É causado pela
infecção persistente de alguns tipos do
Papilomavírus Humano – HPV.

O que é câncer de colo de útero?

Classificação

NIC I : lesão de baixo grau

NIC II e III : lesões de alto grau

Fonte: Google Fotos



Pode não apresentar sintomas em fase inicial.
Em casos mais avançados, pode evoluir para
sangramento vaginal intermitente. Além disso,
também é visível a secreção vaginal anormal e dor
abdominal associada a queixas urinárias ou
intestinais.

Vacina contra HPV
Recomendada para quem ainda não iniciou a vida
sexual: Disponível no SUS para meninas de 9 a 14
anos e meninos de 11 a 14 anos; ou na rede privada
para outras faixas etárias.

Exame Papanicolau
Detecta lesões no colo uterino que antecedem o
câncer. Indicado a partir do início da vida sexual das
mulheres. É indolor e está disponível no SUS e na
rede privada.

Preservativo
O uso da camisinha em todas as relações sexuais
(havendo penetração ou não) é indispensável contra
as infecções pelo HPV e outras doenças.

Sintomas

Prevenção



Objetivo:  retirada ou destruição das lesões pré-
malignas. Pode se dar por cirurgia, quimioterapia
e/ou radioterapia. Depende do estágio de evolução da
doença, tamanho do tumor e fatores pessoais.

Em casos cirúrgicos:

Histerectomia: retirada parcial,
total ou radical do útero.

Conização: retira-se o
tecido em forma de cone.

Tratamento

Fonte: Google Fotos

Fonte: Google Fotos

Detecção precoce = 
100% de chances de cura!!!



Março amarelo

Mês mundial de conscientização
da endometriose

CAPÍTULO 05



Alimentação saudável;
Prática de atividades físicas;
Ter filhos mais cedo;
Evitar estresses.

Uma reação inflamatória em que as células que
revestem o útero, em vez de serem expelidas durante
a menstruação, voltam a multiplicar-se fora da
cavidade uterina.

Cólicas durante o período menstrual;
Dor durante as relações sexuais;
Dor e sangramentos intestinais e
urinários durante a menstruação.

Não há formas de prevenir, mas recomendações
devem ser feitas para melhorar a qualidade de vida:

Prevenção

O que é endometriose?

Sintomas



Exercício de períneo: deitada de costas, contrai o
assoalho pélvico e relaxa (movimento é como se
fosse prender e soltar o xixi). Pode fazer várias
vezes ao dia.

Compressa morna: água morna + um paninho
limpo e colocar na região onde está sentindo dor.

Massagem: Massageie a região dolorida,
promovendo assim um relaxamento da região

Exercício físico: pelo menos 3x por semana,
associado a respiração.

Tratamento

Cuidado para não cansar a musculatura,
procure um fisioterapeuta para a avaliação.



A endometriose é uma das maiores causas de
infertilidade feminina.

A gravidez não cura a endometriose, mas pode
melhorar a qualidade de vida da mulher!

A endometriose não tem relação com parto
prematuro ou má formação fetal.

Infertilidade

Isto pode ser muito frustrante para
aquelas que desejam ser mães!

Mas a mulher pode sim engravidar!

Deve procurar um médico e fazer
seu tratamento.



Abril azul

Mês da conscientização
do autismo

CAPÍTULO 06



O transtorno do espectro autista é um
distúrbio do neurodesenvolvimento
que afeta a capacidade de se
socializar e de se comunicar.

Autismo infantil;

Autismo atípico;

Síndrome de Rett;

Síndrome de Asperger;

Transtorno desintegrativo da infância;

Transtorno geral do desenvolvimento não

especificado.

Curiosidades

2 de Abril é o dia Mundial da
conscientização do autismo.

Classificações do autismo



As crianças apresentam sinais indicativos antes dos
3 anos nos seguintes aspectos: interação social,
linguagem, brincadeira, alimentação.

Atenção

Sinais e sintomas

Choro ou riso inapropriado

Dificuldade ou ausência de fala

Hiperatividade

Apego a objetos diferentes

Evita fazer contato visual

Sensibilidade a sons



Formado por uma equipe multidisciplinar,
principalmente o médico neurologista, pediatra,
fonoaudiólogo e psicólogo.

O tratamento precoce do autismo
minimiza os múltiplos sintomas 

Fluxo de atendimento para o autismo

Detecção de sinais - Unidade Básica
de Saúde (UBS)

Quais os profissionais que atuam?

Avaliação da equipe
multiprofissional

Diagnóstico



Maio Roxo

Mês da conscientização das
doenças inflamatórias intestinais

CAPÍTULO 07



São um grupo de doenças crônicas
que inflamam os intestinos em

intensidades variadas.

Doenças inflamatórias intestinais

As principais são:

A retocolite ulcerativa ocorre de
modo espontâneo, caracterizada por
episódios recorrentes de inflamação
que acomete predominantemente a
camada mucosa e as variáveis
porções proximais do cólon.
Também afeta o reto.

A Doença de Crohn é uma doença
inflamatória que afeta
predominantemente a parte inferior
do intestino delgado (íleo) e
intestino grosso (cólon), mas pode
afetar qualquer parte do trato
gastrointestinal.



Nas formas mais leves, a pessoa pode apresentar
febre e mal estar, além de sentir dores abdominais e
alteração do hábito intestinal. Nas formas mais
graves,  dores intensas, sangramentos retais, perda
de peso repentina, cansaço ou fraqueza, aftas etc.

São de origem idiopática;
As doenças costumam acometer mais pacientes
jovens, em fase ativa, principalmente a partir dos 30
ou 40 anos, mas também ocorrem em crianças e
idosos;
Não há predominância de sexo, mas uma possível
associação com certas síndromes genéticas.

Principais sintomas

Fonte: Google Fotos



As doenças inflamatórias intestinais atingem mais de
13 pessoas em cada 100 mil habitantes no país.

Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (GEDIIB),2018

Fatores de risco

Fumo está associado a um aumento de
2 vezes no risco da doença de Crohn;

Genética e histórico familiar;

Dietas ricas em gorduras saturadas,
com baixo teor de fibras e altos
conteúdos de açúcar, gordura animal,
gorduras totais, entre outros;

Uso de medicamentos que
transformam a imunidade e
modificam a flora intestinal.



Diagnóstico:

Exames de
sangue e fezes

Tomografia ou
ressonância magnética 

Colonoscopia Endoscopia

Em alguns casos, não é possível fechar o
diagnóstico específico ou determinar com
precisão se é Doença de Crohn ou
Retocolite Ulcerativa. 5 a 20% dos
pacientes são encaixados no quadro
colites não classificadas.

Fonte: Google Fotos



O acompanhamento nutricional
contribui para o melhor prognóstico
dos pacientes, sendo importante para
prevenir e tratar a desnutrição e as
deficiências alimentares.

Estudos indicam que o consumo de
sucos, frutas cítricas, vegetais poderia
reduzir o risco de desenvolvimento das
doenças inflamatórias intestinais.
Outros apontam ainda, o aleitamento
materno.

Tratamento:

Prevenção:

O tratamento é feito com medicamentos. A cirurgia
de retirada de partes doentes do intestino pode ser
uma opção, quando os medicamentos não surtem os
resultados esperados ou quando há alguma
complicação.



A equipe multidisciplinar...

Médicos
Nutricionistas
Psicólogos
Fisioterapeutas
 e outros profissionais. 

Melhorar a qualidade
de vida dos pacientes.

OBJETIVO:

A maior parte dos pacientes com doenças
inflamatórias podem e devem realizar algum tipo
de atividade física.

Durante as crises o ideal é descansar.
Realizar atividades de baixo impacto.

Cuidados:Cuidados:

Exercícios aeróbicos  Alongamentos 

Exercício físico

 Exercícios de fortalecimento muscular 



Junho vermelho

Mês de incentivo à
doação de sangue

CAPÍTULO 08



Salva a vida de pessoas em tratamentos
complexos, que se submetem a procedimentos
oncológicos, cirurgias, pessoas com talassemia,
doença falciforme, grandes feridos e outros;

Segundo o Ministério da Saúde, se os brasileiros
adotarem a cultura de doar espontaneamente e de
forma periódica, se alcançaria o objetivo de manter
os estoques sempre abastecidos.

O sangue é essencial para a vida.

Porque doar?

Tipo sanguíneo

Existem 8 tipos
sanguíneos. A
identificação é feia
através de um
exame laboratorial.



A doação ainda é muito pequena. De
acordo com dados da Organização das
Nações Unidas (ONU), apenas 1,6% dos
brasileiros doam sangue, sendo que o
número ideal proposto pela ONU e
Organização Mundial de Saúde (OMS)
seria entre 3% a 5%. Em alguns países da
Europa, cerca de 7% da população doa.

O dia 14 de junho ficou
escolhido como o Dia Mundial
do Doador de Sangue pela
OMS, desde 2005, em
homenagem ao médico e
biólogo Karl Landsteiner que
classificou os tipos
sanguíneos.

Doação de sangue no Brasil

Junho vermelho



- Doadores de sangue tem direito a meia entrada em
estabelecimentos culturais ao apresentar carteira de
doação.
- art. 473 da CLT garante que funcionários que
apresentem comprovante de doação tem direito a 1
dia de folga a cada 12 meses.
- A Lei de nº 219/09 dá o direito de doadores
utilizarem filas preferenciais em determinados
estabelecimentos.
- Alguns concursos públicos possuem isenção de
taxa ao doador;
- Em maio de 2020, STF derrubou a restrição de
doação por homossexuais.

Leis, direitos, conquistas...



Requisitos para doação

Fonte: Própria

Fonte: Própria



Fonte: Própria



Junho Laranja

Mês da conscientização
da anemia

CAPÍTULO 09



O que é anemia?

Condição onde o conteúdo da hemoglobina (proteína
que transporta o oxigênio no sangue) está abaixo do
normal devido carência de um ou mais nutrientes
essenciais.

Causas

Deficiência de ferro;
Vitamina B12, zinco;
Malária;
Tuberculose, entre outros...

Existem várias causas de anemias, tais como:

A OMS estima que 42% das crianças com menos
de 5 anos de idade e 40% das mulheres grávidas
em todo o mundo são anêmicas. Prevalência de
9,9% em adultos e idosos no brasil em 2019.
(MACHADO, 2019)



Tipos
Anemia ferropriva: causada pela deficiência de ferro no
organismo, levando à diminuição das hemoglobinas e hemácias.
É a mais comum.
Anemia perniciosa: É uma doença autoimune, onde o sistema
imunológico ataca todos os mecanismos de obtenção de
vitamina B12 do organismo.
Anemia aplástica: Ocorre quando a medula óssea não consegue
produzir as células sanguíneas fundamentais para o nosso
organismo.

Anemia hemolítica: Ocorre a destruição das hemácias, antes do
tempo normal (antes de 120 dias).

Anemia do RN: Ocorre por deficiência placentária ou por
incompatibilidade entre o fator Rh entre o bebê e a mãe.

Anemia falsiforme: Doença genética hereditária, em que as
hemácias sofrem mutação, fazendo com que tenham formatos
de foice,  passando a se romper facilmente e obstruir os vasos
sanguíneos.

Talassemia: É uma doença hereditária, em que o corpo produz
de forma anormal a hemoglobina, levando à destruição
excessiva das hemácias, causando anemia.



Sinais e sintomas
A anemia provoca diminuição do transporte de
oxigênio para os tecidos do corpo.

Fadiga/Tontura/Falta de ar/ Palidez /Taquicardia

Diagnóstico
Exames laboratoriais, como hemograma completo,
eletroforese, esfregaço periférico, contagem de
reticulócitos e biópsia de medula óssea.

Prevenção
Ministério da Saúde recomenda: O incentivo à
amamentação exclusiva durante os primeiros seis
meses de vida da criança; A promoção da alimentação
saudável; A suplementação profilática com ferro para
crianças de seis a 24 meses de idade, gestantes e
mulheres no pós-parto.



A fisioterapia pode contribuir com o
tratamento  através de vários de seus
recursos terapêuticos. É muito comum
ainda, que pacientes com anemia
falsiforme possuam complicações,
sendo necessário o acompanhamento
para controle da dor, manutenção da
força muscular e da amplitude de
movimento.

Na atenção básica, os
suplementos de ferro são
distribuídos para crianças e
gestantes desde 2005.

Inserção da fisioterapia

Curiosidade

Tratamento

Equipe multiprofissional
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