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EAD - Formação Continuada IBS

Saúde e Prevenção

- Fascículo 2 -

Corpo, mente e saúde bucal

Atividade física e alimentação saudável

Cuidados com o corpo e riscos da obesidade

Saúde bucal, Projeto Sorriso na Escola...

e muito mais!

A água de boa 
qualidade é 

como a saúde 
ou a liberdade: 

só tem valor 
quando acaba.

João Guimarães Rosa
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A nós foi confiada a máquina mais avançada e impressionante deste mundo. Por mais que nossa 
tecnologia tenha evoluído – e continue evoluindo! – ainda estamos longe de compreender a com-
plexidade de nosso organismo.

No momento em que você lê este texto, suas conexões neurais estão aumentando, pois o exercício 
da leitura as estimula - olha que incentivo para sermos bons leitores! Além disso, sem que você 
pense, uma série de reações químicas estão ocorrendo em seu corpo para captar energia e abas-
tecer todos os processos que estão acontecendo, como sua respiração, seus batimentos cardíacos, 
o funcionamento dos órgãos, a regeneração de células e a quebra de outras, enfim, uma máquina 
perfeita em pleno desempenho sem que você precise se preocupar com tudo isso.

Não vale a pena pensarmos em tratar todo este bem que nos foi confiado com carinho? Um dos 
principais cuidados que podemos ter com nosso organismo é praticar uma atividade física regular.

Nosso corpo

Nosso corpo foi feito para se manter em ativida-
de. Experimente ficar com seu braço parado por 
minutos e sentirá um grande incômodo, uma 
vontade de mexê-lo.

O exercício físico - andar, se exercitar - estimula 
nossos músculos, faz bem ao coração e queima 
gorduras (que poderiam se depositar em nos-
sas artérias causando colesterol e pressão alta). 
Além destes benefícios, ele ainda faz nosso cor-
po liberar endorfina, que é o hormônio que nos 
dá prazer e sensação de felicidade.

Quer mais? Você ainda ganha uma resistência 
maior, mais anos, qualidade de vida e, de que-
bra, uma aparência mais saudável.

Atividade física

Em cada faixa etária, há exercícios mais recomen-
dados. É importante que uma pessoa que nunca 
fez exercícios e/ou possui uma idade mais eleva-
da sempre procure um médico antes de começar.

Exercícios aeróbicos como uma caminhada ou 
uma corrida leve são recomendados em qual-
quer idade. O ideal é começar aos poucos e au-
mentar a intensidade ao longo do tempo. A 
musculação é outra atividade muito indicada, 
por manter os músculos saudáveis e proteger 
nossas articulações e ossos.

Procure ganhar gosto pela atividade física. 
Você vai ver que, conforme for desenvolvendo, 
seu corpo vai se modificando para muito melhor 
e você apreciará cada hora praticada. Experi-
mente! Que tal começar hoje com uma pequena 
caminhada?
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Nas últimas décadas, o padrão alimentar da 
população brasileira (e mundial) passou por 
diversas transformações. Se antes tínhamos 
que plantar tudo o que comíamos, hoje encon-
tramos nas prateleiras dos supermercados boa 
parte do que consumimos.

De um lado, temos um mundo que exige de nós 
rapidez e praticidade, e de outro temos uma po-
pulação cada vez mais estressada e com sobre-
peso, pois se alimenta mal.

O “corre corre” acabou nos afastando da cozi-
nha, que deveria ser o coração de nossas casas. 
Cada vez mais, vemos famílias que não passa-
ram para as próximas gerações a beleza e a sa-
bedoria do cozinhar.

Acredito que você conheça alguém que, quando 
quer comer um bolo bem gostoso, vai ao super-
mercado e compra farinha, ovo etc, não é mes-
mo? Mas você também deve conhecer alguém 
que simplesmente pega uma caixinha de “bolo 
pronto”, mistura e põe no forno, não é? Quer 
ver outro exemplo? Quem não tem aquele ami-
go que prefere refrigerante em vez de água ou 
suco natural?

Você faz ideia de quanto açúcar há no refrige-
rante que você bebe todos os dias? Veja esta 
imagem e se surpreenda:

Temos que saber o que estamos comendo para 
comermos melhor. Com uma boa alimentação, 
consumindo os alimentos “da época”, conse-
guimos uma boa saúde e prevenimos diversas 
doenças como diabetes, hipertensão e infarto. 
Uma ótima referência neste assunto é o Guia 
Alimentar para a População Brasileira. Ele fala 
de nutrição de uma forma simples e objetiva, 
além de ser gratuito. Nele, você encontra reco-
mendações sobre como alimentar-se melhor 
pois ele trata da escolha e preparação dos ali-
mentos no dia a dia e explica a classificação dos 
alimentos por grau de processamento (“in na-
tura”, processado e ultraprocessado) para que 
saibamos o que estamos consumindo.

Só para ilustrar, veja um exemplo simples que 
consta no Guia: um abacaxi fresco, comprado na 
feira, no supermercado ou colhido no quintal de 
casa, é um alimento “in natura”; um abacaxi em 
calda, daquele vendido numa lata, é um alimen-
to processado e um suco em pó de abacaxi é um 
alimento ultraprocessado. Qual deles você acha 
que é melhor para sua saúde?

Nutrição - vamos nos alimentar melhor?

Comparativo de quantidade de açúcar no refrigerante ODS 3 destaca a saúde e o bem-estar
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Já ouviu aquele velho ditado “é melhor prevenir 
do que remediar?”. Vimos no primeiro fascículo 
que o IBS trabalha alinhado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e um deles 
- Saúde e Bem-Estar – trata, entre outros, jus-
tamente da importância de se reduzir a mortali-
dade prematura da população por doenças não 
transmissíveis via prevenção e tratamento.

O que é obesidade, afinal?

Mais da metade da população adulta brasileira 
está acima do peso atualmente. Nos Estados 
Unidos, este índice sobe para 72% (também en-
tre os adultos). Tem-se hoje uma epidemia de 
obesidade no país e em grande parte do mundo.

Fatores genéticos, sociais e a falta de movimen-
tação (ou o conforto da vida moderna) são alguns 
dos fatores que têm elevado estes números. O alto 
consumo de açúcar - como quando substituímos 
bebidas naturais (água, suco puro da fruta) por 
refrigerantes e frutas por pacotes de bolachas, 
por exemplo – também tem contribuído enorme-
mente para o aumento desta epidemia.

Esta informação gera preocupação, pois indiví-

duos que estão acima do peso têm mais tendên-
cia a desenvolver doenças do coração e diabe-
tes, entre outras. 

Mas como saber se você está acima do peso? 
Ainda hoje, para se calcular se um indivíduo 
está ou não num peso considerado saudável, 
utiliza-se o cálculo do Índice de Massa Corpo-
ral (IMC), que nada mais é do que o resultado do 
peso dividido pela altura ao quadrado.

Para finalizar este tópico, reunimos abaixo um resumo dos dez passos para uma alimentação ade-
quada e saudável, segundo o Guia:

Obesidade

1) Fazer de alimentos in natura ou minima-
mente processados a base da alimentação;

2) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pe-
quenas quantidades ao temperar e cozinhar 
alimentos e criar preparações culinárias;

3) Limitar o consumo de alimentos proces-
sados;

4) Evitar o consumo de alimentos ultrapro-
cessados;

5) Comer com regularidade e atenção, em 
ambientes apropriados e, sempre que pos-
sível, com companhia;

6) Fazer compras em locais que ofertem 
variedades de alimentos in natura ou mini-
mamente processados;

7) Desenvolver, exercitar e partilhar habili-
dades culinárias;

8) Planejar o uso do tempo para dar à ali-
mentação o espaço que ela merece;

9) Dar preferência, quando fora de casa, a 
locais que servem refeições feitas na hora;

10) Ser crítico quanto a informações, orien-
tações e mensagens sobre alimentação 
veiculadas em propagandas comerciais.

ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA

Peso

Altura X Altura
IMC =
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Como falamos anteriormente, é fundamental 
cuidarmos hoje da nossa saúde para que não te-
nhamos problemas no futuro, ou seja, o ideal é 
focarmos na PREVENÇÃO e não na MEDICAÇÃO. 
Vejamos algumas doenças geralmente relacio-
nadas à obesidade:

Hipertensão (pressão alta)

Você sabia que em torno de 25% da população bra-
sileira sofre de hipertensão e que pelo menos me-
tade dos que tem mais de 60 anos são hipertensos?

Segundo bem definiu o médico Drauzio Varella, 
a hipertensão “está relacionada com a força que 
o sangue faz contra as paredes das artérias para 
conseguir circular por todo o corpo. O estrei-
tamento das artérias aumenta a necessidade 
de o coração bombear com mais força para im-
pulsionar o sangue e recebê-lo de volta. Como 
consequência, a hipertensão dilata o coração e 
danifica as artérias.”.

Um dos problemas da pressão alta é que ela é 
uma doença silenciosa pois nem sempre ela 
apresenta sintomas claros. Dentre eles, estão: 
dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido e 
visão embaçada. É importante destacar que in-
divíduos com outras doenças também podem 
apresentar estes sintomas, por isso o diagnósti-
co deve ser feito com exames adicionais. 

Tomemos como exemplo uma pessoa que pesa 
62 kg e tem 1,5m de altura:

IMC = 62 / (1,50 x 1,50)

IMC = 62 / 2,25

IMC = 27,55

Vamos ver agora como interpretar este valor?

Quando o resultado
desse cálculo é:

Menor que 18,5:

Entre 18,6 e 24,9:
 
Entre 25 e 29,9:

Entre 30 e 34,9:

Entre 35 e 39,9:

A partir de 40:

abaixo do peso

peso normal

sobrepeso

obesidade I

obesidade II

obesidade III

Considera-se:

Deste modo, a pessoa que exemplificamos será 
considerada com sobrepeso pois seu IMC ficou 
entre 25 e 29,9.

IMPORTANTE

Esses valores são válidos apenas 

para adultos, pessoas que não 

estão grávidas e sem distúrbios 

alimentares. Atualmente, 

alguns médicos e nutricionistas 

contestam o uso deste índice, 

pois ele considera apenas a 

relação entre duas medidas e 

não outros fatores. E você, acha 

que o IMC ajuda a entender como 

está sua saúde?

Cuidados e riscos - doenças relacionadas à obesidade
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Ataque do coração ou infarto do miocárdio

O infarto acontece quando o fluxo sanguíneo do co-
ração é bloqueado (por uma placa de gordura ou um 
coágulo, por exemplo), e ele não funciona por um 
determinado período, ocasionando a morte de par-
te do tecido do coração ou um dano irreversível a ele.

Seu sintoma mais comum é uma forte dor no 
peito, mas existem outros que nem sempre são 
lembrados. São eles: náusea e/ou vômito, sudo-
rese, falta de ar, cansaço extremo ou fraqueza, 
tontura, desmaio, ansiedade e agitação ou so-
nolência, palpitações.

E fique atento! Além da obesidade, também são 
fatores de risco para o infarto: o colesterol ele-
vado, a hipertensão, o diabetes, a má alimen-
tação, o tabagismo (fumar), o sedentarismo, o 
estresse, entre outros.

Diabetes

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinolo-
gia e Metabologia, diabetes é “uma doença carac-
terizada pela elevação da glicose no sangue (hi-
perglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na 
secreção ou na ação do hormônio insulina, que 
é produzido no pâncreas (...). A função principal 
da insulina é promover a entrada de glicose para 
as células do organismo de forma que ela possa 
ser aproveitada para as diversas atividades ce-
lulares. A falta da insulina ou um defeito na sua 
ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no 
sangue, o que chamamos de hiperglicemia”.

A doença pode ser de dois tipos principais:

Tipo 1: acontece, em geral, na infância e na 
adolescência e ocorre quando o pâncreas pro-
duz pouca ou nenhuma insulina. Neste caso, o 
paciente torna-se um insulinodependente, ou 
seja, precisa de injeções diárias de insulina.

Tipo 2: acontece, em geral, depois dos 40 anos. 
Neste tipo, as células são resistentes à insulina 
e o paciente pode ou não se tornar um insulino-
dependente.

Há ainda o diabetes gestacional que, como o 
próprio nome diz, pode acontecer durante a gra-
videz quando há um aumento excessivo de peso 
da mãe e também o diabetes associado a outras 
patologias como as pancreatites e em decorrên-
cia do uso de certos medicamentos.

Fique atento aos sintomas do diabetes: aumento 
da sede (por urinar demais), fome frequente, al-
terações visuais / visão embaçada, perda de peso, 
cansaço, demora na cicatrização de feridas (espe-
cialmente nos membros inferiores), entre outros.
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Há algo que eleve mais a alma humana do que 
um belo e verdadeiro sorriso? Talvez isto não 
seja muito falado, mas a paz que temos ao sorrir 
naturalmente é algo sem preço! Por outro lado, 
quando temos algum problema em nossos den-
tes e limitamos nosso sorriso, é como se uma 
parte de nós ficasse aprisionada.

Falar de cuidar dos dentes está muito além de 
melhorar a mastigação ou restaurar um formato: 
está ligado a nossa autoestima e ao bem estar. 

Muito nos preocupa quando um dos maiores 
problemas de saúde que atingem nossas crian-
ças é a cárie. Ela acarreta muitos pontos críticos 
como: dor, envolvimento de pais para levarem a 

criança ao atendimento, perda de aula etc. Mas, 
além disso, ainda temos grandes agravantes 
como problemas psicológicos e sociais que po-
dem seguir quando falamos em uma estética 
afetada pelo nosso sorriso.

Quando temos conhecimento de que simples 
atitudes acabam completamente com o risco da 
cárie e de todos os problemas por ela causados, 
pensamos: “por quê o Brasil ainda sofre tan-
to deste mal?”. O tratamento e a manutenção 
da saúde dos nossos dentes é de fácil solução 
quando temos conhecimento de simples cuida-
dos a se tomar.

Vamos entender um pouco mais sobre o assunto?

Saúde bucal

Para aprender a cui-
dar melhor dos dentes, 
primeiro precisamos 
conhecê-lo. Ele é for-
mado por três partes: 
o esmalte, a dentina e 
a polpa (onde ficam o 
nervo e os vasos san-
guíneos). 

Os nervos dos dentes 
passam pelo canal da 
raiz e seguem até che-
gar ao cérebro e os va-
sos sanguíneos até 
o coração. Por isso, é 
muito importante man-
ter os dentes sadios, 
pois as doenças que os 
afetam podem alcançar 
o corpo como um todo.

Nossos dentes

Este é um dente saudável e para mantê-lo sempre assim precisamos apenas 
cuidar da nossa alimentação e evitar que fique sobre ele a placa bacteriana
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Placa bacteriana 

Quase todos os pro-
blemas que podemos 
ter em nossa boca (cá-
ries, doença periodon-
tal, canal, extrações 
etc) são originados 
pela placa. Ela é uma 
película que gruda nos 
dentes e na gengiva, 
originada por restos 
de alimentos, saliva e 
bactérias. Ela se forma 
assim que acabamos 
de comer qualquer 
coisa. 

Se ele continua crescendo e não é removido, a gengiva começa a sangrar e pode evoluir para a doen-
ça periodontal que, se não for tratada logo, pode “amolecer” os dentes até que eles caiam.

O mais interessante é que esta camada é bem molinha e é facilmente removida com a escova de den-
tes. Porém, quando ela fica acumulada sobre o dente, ou quando a escova não alcança todos os can-
tos do dente, ela pode seguir dois caminhos: se transformar no tártaro ou na cárie.

Tártaro 

O tártaro é a placa 
bacteriana endu-
recida. Quando ela 
fica mais tempo 
junto aos dentes e 
à gengiva, calcifi-
ca e fica como uma 
pedrinha, colada na 
região. Quando o 
tártaro se forma, a 
escova não conse-
gue mais removê-lo, 
apenas o dentista, 
que deve realizar 
um tratamento de 
raspagem. R
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Cáries 

As bactérias que formam as cá-
ries estão na boca de todo mun-
do, sem exceção, mesmo logo 
depois que acabamos de esco-
var os dentes. Porém, elas só 
conseguem prejudicá-los quan-
do deixamos restos de alimen-
tos sobre eles. Isso porque assim 
que acabamos de comer, elas co-
meçam a se alimentar dos res-
tos de comida e liberam um áci-
do que vai corroendo o esmalte, 
formando as cavidades.

Com o tempo, se não for tratado, as bactérias começam a se alimentar desses restos e assim ge-
ram pus e gazes que podem provocar uma dor muito forte, inchar, dar febre e até deixar a pessoa de 
cama. Se o canal não é tratado, o dente piora até precisar ser removido.

Canal 

Quando a cárie cresce até atingir a polpa, o nervo que ali vive inflama, dói e morre. Para que estes 
restos de polpa não apodreçam ali dentro, é necessário tratar o canal.

O tratamento de canal serve para retirar de dentro da raiz todos os restos de nervos e vasos sangüí-
neos que estejam por ali.
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Acidentes: fratura/avulsão

É muito comum durante uma brincadeira alguma 
criança cair e quebrar um dente, ou ainda pior: o 
dente ser arrancado durante uma pancada.

Mas... o que fazer nestes casos? É importante 
procurar com urgência um dentista com o pe-
daço ou o próprio dente avulsionado (extraído). 
Porém alguns cuidados devem ser tomados: 
como alguns pedaços de dente fraturados po-
dem ser colados pelo dentista, a parte quebrada 
deve ser mantida num copo com soro fisiológico 
ou leite (na ausência destes, pode ser em água 
mesmo). E por quê? Pois se passar muito tem-
po ou o pedaço ficar muito seco, a colagem pode 
não dar certo.

No caso de uma avulsão - quando o dente sai 
por inteiro – a melhor opção é reimplantá-lo na 
mesma hora no alvéolo (lugar onde o dente es-
tava antes). Quando isto acontece, a chance de 
sucesso é muito grande.

Para você ter uma ideia, se demorarmos 20 
minutos, a chance do reimplante cai em torno 
de 50% e depois de uns 40 minutos a chan-
ce é baixa. Por isso, a tentativa de colocar o 
dente de volta é importante, assim como ir 
ao dentista em seguida, quando ele fará uma 
contenção, prendendo o dente traumatizado 
nos dentes do lado até que ele fique firme no-
vamente.

Extração 

Só quem já perdeu algum 
dente sabe a falta que faz, 
seja para a mastigação ou 
para a estética. Por isso, 
temos que tentar salvá-lo 
sempre. Mesmo um dente já 
muito destruído pela cárie 
pode ter seu canal tratado e 
ser restaurado novamente. 
Porém, caso o canal não seja 
tratado (ou não dê para tra-
tá-lo) devemos extrair este 
dente, para evitar que ocor-
ra inflamação e infecção.

Conclusão 

Todos esses problemas que vimos até agora poderiam ter sido evitados de um modo muito simples: 
não deixando a placa bacteriana se acumular sobre os dentes. E isso nós conseguimos apenas os esco-
vando, sempre depois de comer qualquer coisa. Se comermos 3 vezes ao dia, escovaremos 3 vezes. E se 
comermos 5 ou 6 vezes? O correto é escovar 5 ou 6 vezes. Este é o segredo!

Além de afastarmos o risco das cáries, com a escovação também teremos aquela agradável sensação 
de um hálito puro durante todo o dia. A escova e o fio dental serão sempre a maneira mais barata e 
eficaz de manter nossos dentes bonitos e saudáveis. Algo fácil, simples e acessível.
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Conforme vão crescendo, é inevitável que as 
crianças se interessem pelos doces. Não deve-
mos proibi-los de comer, afinal de contas: quem 
não gosta de doces? Mas é muito importante fi-
carmos atentos a duas coisas:

• Comer na hora certa;

• Escovar os dentes logo depois.

Isto é Educação Alimentar: o que comer e quan-
do comer.

O maior problema deste tipo de alimento é quan-
do a criança o come durante todo o dia ou quando 
não escova os dentes assim que acaba de comê-
-lo. Podemos, por exemplo, dar doces a ela logo 
depois do almoço e, assim que terminar de co-
mer, escovar os dentes. Caso coma em outra hora 
do dia, deve escová-los novamente. Adolescen-
tes que chegaram à dentição permanente sem 
nunca saber o que é ter uma cárie apenas apren-
deram a ter esse cuidado desde cedo.

Considerações 

Tudo o que lemos até aqui é algo difícil de se en-
tender e ser colocado em prática? De modo al-
gum… Pode até ser que quem não tenha o costu-
me de manter este cuidado com sua saúde ache 
estas orientações trabalhosas no começo mas, 
como tudo na vida, o hábito transforma isso em 
algo corriqueiro e agradável, assim como é to-
mar banho. Está ao nosso alcance a alegria e o 
orgulho de ter um sorriso bonito e saudável!

Educação Alimentar

É um plano de saúde bucal que vem sendo implan-
tado com grande sucesso em várias escolas do 
Brasil. Alguns municípios já o deixaram como po-
lítica pública, dando um grande passo para uma 
melhora significativa na saúde de sua população.

É sabido hoje em dia que as doenças bucais são 
grandes inimigas da educação, causando difi-
culdade de aprendizado ou mesmo retirando 
alunos das salas de aula por causa da dor de 
dente. Fato que se torna um problema ainda 
maior, visto que a criança muitas vezes não dor-
me de noite, também alterando o cotidiano de 
seus pais, que muitas vezes perdem seu dia de 
trabalho para levar seu filho ao Posto de Saúde. 

Este projeto, bem implantado, é algo que não ape-
nas livra as crianças de sofrerem com dores num 
futuro próximo como também previne que seus 
pais tenham que passar por essa situação. O mu-
nicípio, por consequência, se torna grande bene-

ficiário, visto que o Posto de Saúde deixará de ter 
um grande número de pacientes a tratar, gerando 
inclusive economia de material e proporcionando 
que os dentistas possam trabalhar mais com a 
prevenção do que com o tratamento em si.

Mostraremos a seguir os passos para a implan-
tação deste projeto, fácil de aplicar e que não de-
pende de grande aporte financeiro. O principal 
elemento é a força de vontade e a atitude dos 
professores e dos educadores, o combustível que 
impulsiona a educação e a saúde em nosso país.

Projeto Sorriso na Escola

Testes de glicemia eram realizados 
nas primeiras ações do IBS
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O projeto 

O Projeto Sorriso na Escola consiste em um pla-
no de saúde que alia ações periódicas de caráter 
preventivo e educativo, que serão utilizadas no 
dia-a-dia dos alunos. 

As crianças e os adolescentes estão numa fase 
aberta a receber conhecimentos e hábitos no-
vos e isso facilita a mudança de atitudes erra-
das para uma nova postura, o que lhes trará 
enormes benefícios num futuro próximo. 

Porém, essa mudança positiva ocorrerá apenas 
no caso de um projeto bem implantado, quando 
as orientações e as práticas de saúde bucal são 
repetidas a cada dia (como a escovação diária) 
e durante todo o ano letivo (como atividades de 
educação em sala de aula).

A Escovação Diária 

É o pilar fundamental de todo o projeto de saú-
de bucal a ser implantado na escola. 

“Mas o que adianta escovar bem os dentes apenas 
uma vez por dia?”. O princípio deste processo na 
escola é criar o hábito. As crianças que se acostu-
mam a escovar os dentes todos os dias na escola, 
após a merenda, adquirem este costume. Passam 
a achar normal a escovação ocorrer depois de co-
mer qualquer alimento, mesmo aquelas que não 
tinham este costume. Acham incômodo ficar com 
restos de alimentos na boca (ainda mais sabendo 
o que acontece depois disso), sentem o conforto 
de um hálito puro durante a aula, enfim, mudam 
seus comportamentos para um hábito saudável 
que as acompanharão por toda a vida. 

Além disso, a criança leva esse conhecimento 
para dentro de casa, cobrando do pai, da mãe 
e dos irmãos. Desse modo, um projeto bem im-

plantado na escola acaba não só melhorando 
a saúde dos alunos, mas até das famílias en-
volvidas.

Para uma boa escovação diária na escola deve-
mos lembrar que as escovas devem permane-
cer na escola, em saquinhos individuais, com o 
nome do aluno. (pode ser utilizado um recipien-
te reciclado de garrafa pet guardado no armário 
do(a) professor(a)) 

No começo do ano letivo, o(a) professor(a) pode 
fazer uma introdução sobre a placa, a cárie e a 
importância da escovação, assim como os mo-
vimentos da escova. Nos primeiros dias, su-
pervisionará e ajudará os alunos com mais di-
ficuldades. Em pouco tempo, isto não será mais 
necessário, pois os alunos já estarão aptos a se-
guirem sozinhos.

Para facilitar este momento, é de grande impor-
tância a implementação do escovódromo.

Implantação em 3 pilares: 

• A escovação diária;

• Escovódromo;

• Atividades de educação em saúde bucal.

Juntos aos 3 pilares, atendimentos e confecção de próteses
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Escovódromo 

O escovódromo é importante por muitos fato-
res, mas o principal é: ele facilita a escovação. 
Ele é composto por algumas torneiras em série 
(3, 4, 5 ou mais), o que ajuda as crianças a es-
covarem ao mesmo tempo. (o processo torna-se 
mais complicado se uma classe inteira tiver que 
dividir uma única pia). Acima de cada torneira 
há um espelho, necessário para que o aluno 
veja o movimento que está fazendo ou reprodu-
za o que está aprendendo. 

Outro fator importante: a colocação de uma 
placa identificando o local. Ele será um símbolo 

na escola que sempre lembrará a saúde bucal.

Uma criança que esteja comendo um doce e 
passe em frente ao escovódromo automatica-
mente pensará na escovação dos dentes. Esta 
etapa necessitaria de um apoio para a cons-
trução e seria importante uma parceria com 
o poder público ou buscar alternativas para a 
sua montagem (mutirão, arrecadação em fes-
tas etc).

Importante! Mesmo antes dele estar constru-
ído, devemos começar com a escovação diária. 
Será melhor realizá-la numa única pia do que 
não fazê-la.

Escovódromos são a chave para a prevenção em saúde bucal
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São todas as atividades realizadas na sala de 
aula (às vezes até fora dela) para levar o as-
sunto da saúde bucal ao dia-a-dia dos alunos. 
Deixar este tema sempre em pauta durante o 
ano letivo é o que fará com que a criança cresça 
sempre com a ideia de ter os dentes saudáveis.

Um assunto novo – como é este o caso – que 
venha à tona durante um mês e não seja mais 
mencionado vai perdendo a força. E como dis-
semos anteriormente, as crianças estão aptas 
a receber informações e hábitos novos. Temos 
apenas que insistir com essas informações.

Atividades de Educação em Saúde Bucal

Algumas atividades sugeridas:

• Trabalhos na sala de aula: desde dese-
nhos (sobre os dentes, cáries e escovação) 
até redações (“a dor de dente”, “a cárie”, “o 
dentista” etc.). 

• Trabalhos em cartolinas: além de faze-
rem os alunos estudarem, ainda podem ser 
usados como material visual e serem cola-
dos nas paredes da escola. 

• Vídeos: filmes educativos que possam ge-
rar outros trabalhos na sala e que eduquem 
sobre este assunto. 

• Palestras: pequena aula sobre a saúde 
bucal, falando sobre as partes dos dentes, 
as doenças que os atingem e relembrando 
os movimentos da escovação. 

• Dramatização: alunos adoram misturar 
a aula com a parte artística e é comprovado 
que o aprendizado é muito maior quando 
aprendemos e praticamos o assunto logo 
em seguida. O teatro, além de estimular 
o lado criativo e lúdico dos alunos, ensina 
brincando.

Tudo o que faça a criança pensar 
sobre “ter os dentes saudáveis ou 
cariados” e o que os levaram a fi-
car com problemas bucais é válido. 
Muitos alunos já sofreram com do-
res e estas conversas são de extre-
ma importância para que eles de-
cidam nunca mais passar por um 
desses problemas. 

Outras ações também são impor-
tantes na parte educativa, mesmo 
fora da sala de aula, como a distri-
buição de materiais visuais pela 
escola e o trabalho com as famílias 
dos alunos. Colocar o assunto saú-
de na pauta das reuniões com os 
pais é levar a possibilidade de que 
eles também aprendam e se tor-
nem cidadãos mais saudáveis.
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Conclusão 

Nestes anos de estrada, tivemos a oportunidade de retornar presencialmente em um grande núme-
ro de escolas em que já implantamos este projeto. Foi incrível presenciar crianças de quem, há cinco 
ou sete anos, havíamos extraído dentes de leite estragados, ou realizado tratamento em cáries gran-
des, que se tornaram adolescentes sem uma única cárie em seus sorrisos.

O Projeto Sorriso na Escola é um plano de prevenção que bem executado trará ótimos resultados em 
curto prazo, sentidos numa grande melhora da saúde bucal no município, numa maior presença dos 
alunos na sala de aula e, principalmente, na alegria mostrada em seus sorrisos.

Não precisamos falar muito para que alguém 
entenda a importância dos nossos olhos, não é 
mesmo? Sendo a visão um de nossos sentidos 
mais importantes, alguma deficiência não iden-
tificada pode nos privar de muitas coisas da vida. 
Trataremos aqui de questões simples que podem 
fazer muita diferença no futuro das pessoas.

Nosso cérebro chega a um grau de desenvolvi-
mento importante em torno dos sete anos de 
idade. Neste ponto, ele fecha certos “departa-
mentos” de aprendizado de nossos sentidos, um 
deles a visão.

Até esta idade, ele está aprendendo e fixando 
tudo o que percebe pelas imagens recebidas 
por nossos olhos, conduzidas pelo nervo ópti-
co. Acontece que, se a criança possui uma visão 
“embaçada” por um problema comum que seria 
facilmente resolvido por um óculos (miopia ou 
hipermetropia, por exemplo), ele acabará acei-
tando que todas as imagens que recebe são da-
quela forma e no futuro não poderá mais apren-
der o que é uma imagem nítida. 

Ou seja, uma criança que faça o teste para a vis-
ta após os oito anos ou mais pode não mais con-
seguir enxergar uma imagem nítida como ela é, 
pois seu cérebro nunca aprendeu o que isso sig-
nifica. Importante este diagnóstico, não é?

O mais complicado é que a criança adentra nos-
sa escola justo nesta idade crítica de observar-
mos esta necessidade. Por isso a importância de 
percebermos um aluno com dificuldade de en-

xergar as palavras no quadro, ou mesmo com al-
guma dificuldade de aprendizado. Será que não 
pode ter dificuldade de enxergar corretamente 
a aula ou mesmo de ler seus livros? É importan-
te estarmos atentos a estes fatos. Testes sim-
ples como o de acuidade visual podem somar 
como importante aliado para este diagnóstico.

Problemas mais comuns

Miopia 

O míope tem grande dificuldade de ver imagens 
distantes. Isto se explica por que a córnea tem 
curva elevada ou os olhos têm conformação 
alongada. Na miopia, a imagem forma-se antes 
da retina e a correção é feita através de uso de 
lentes divergentes ou negativas.

Saúde Ocular
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Hipermetropia 

Quem tem hipermetropia tem dificuldade de 
leitura de objetos próximos. Por outro lado, o 
hipermétrope tem excelente visão para as ima-
gens colocadas à distância. Na hipermetropia, a 
imagem forma-se após a retina. O tamanho me-
nor dos olhos no sentido horizontal ou a curva 
baixa da córnea faz com seja necessário o uso 
de lentes corretivas convergentes ou positivas. 

Astigmatismo

É a falta de nitidez da visão tanto para perto 
como para longe. Em crianças, geralmente, pre-
judica o desempenho escolar. Os sintomas mais 
comuns são: dores de cabeça, náuseas e lacri-
mejamento.

Estrabismo

O estrabismo caracteriza-se pelo desequilíbrio 
no paralelismo dos olhos, pela ausência de si-
metria nos músculos que proporcionam o equilí-
brio estético às pupilas nos olhos, desviando-as 
para fora ou para dentro, em um ou em ambos 
os olhos. Como o paciente passa a usar apenas 
o olho centralizado, o cérebro desliga a visão 
central do olho desalinhado, mantendo ligada 
apenas a visão periférica, provocando cegueira 
parcial. O tratamento baseia-se no uso de ócu-
los e exercícios ortópticos e, nos casos avança-
dos, na cirurgia (apenas pelo aspecto estético, 
pois a visão central estará definitivamente 
comprometida). 

Curiosidades e informações sobre a visão 

• Você sabia que pelo menos metade dos 40 mi-
lhões de deficientes visuais existentes no mun-
do poderiam ter salvado sua visão se conhe-
cessem as doenças, sintomas e situações que 
podem levar à cegueira?

• Na gravidez, para evitar problemas de visão, 
o mais importante é seguir corretamente o pré-
-natal. Doenças como rubéola e toxoplasmose, 
durante a gravidez, podem causar cegueira e 
problemas neurológicos na criança;

• Os bebês ou crianças que apresentam mancha 
branca na pupila, muito lacrimejamento, olhos 

muito grandes ou que não suportam claridade 
devem consultar com urgência o oftalmologista;

• 85% do nosso relacionamento com o ambien-
te é através da visão. Ao nascer, a criança en-
xerga pouco e somente aos cinco anos de idade 
é que atinge a visão completa como a do adulto. 
Por isto, é muito importante que os problemas 
de visão sejam tratados até os seis anos, perío-
do em que ainda estão em formação;

• Está comprovado que 15% das crianças e qua-
se todos os adultos acima de 45 anos precisam 
usar óculos;

• Os sintomas mais comuns na criança que 
precisa usar óculos são: dores de cabeça, mal-
-estar, franzir a testa para olhar à distância, 
aproximar-se muito de livros ou cadernos para 
ler e desinteresse por leitura;

• Olho torto em criança pode ser estrabismo. 
Consulte um oftalmologista, pois quanto mais 
cedo tratado, melhor;



Fascículo 2 17

• O uso de qualquer colírio deve ser indicado por 
médico, pois existem vários tipos no mercado, 
cada qual para um caso diferente. Mas atenção: 
o uso excessivo pode causar sérios problemas 
para os olhos;

• Pais que fumam nunca devem segurar seus 
filhos com o cigarro aceso, assim evitarão doen-
ças causadas pela fumaça e queimaduras que 
atinjam o rosto e principalmente os olhos;

• Nos adultos, os acidentes perfurantes ocula-
res ocorrem principalmente no trabalho ou no 
trânsito, já nas crianças ocorre em casa;

• Se no trabalho você fica exposto à poeira, in-
seticidas e vapores ácidos, nunca deixe de usar 
óculos de proteção. Há mais olhos perdidos em 
acidentes de trabalho do que braços e pernas;

• Cuidado: o uso repetido de colírio anestésico 
pode levar à perda do olho;

• A Degeneração Senil da Mácula afeta a parte 
central da retina. A retina contribui para a visão 
nítida, permitindo ver detalhes. Se sua vista fi-
car distorcida ou aparecer alguma mancha es-
cura no seu olho, faça logo um exame ocular;

• Diabete é uma doença causada pelo aumento 
de açúcar no sangue e pode afetar várias par-
tes do organismo. Os olhos podem ser atingidos 
com formação de catarata, hemorragias do fun-
do do olho, descolamento da retina. Isto pode 
ser evitado ou diminuído com o controle da do-
ença pelo oftalmologista;

• É errado afirmar que quem tem vista fraca não 
deve forçá-la. O esforço visual é muito impor-
tante para melhorar as condições dessa defici-
ência e desenvolvê-la;

• Nunca use colírios caseiros (leite, açúcar, li-
mão ou chá).

ATENÇÃO

Um cisco no olho pode ser muito 

mais perigoso do que se pensa, 

principalmente na menina dos 

olhos (pupila), estes casos são 

sempre de urgência!

Entre 2005 e 2011 o IBS desenvolveu junto a parceiros da 
área oftalmológica um programa que levou consultas e 
tratamentos gratuitos a diversas comunidades do Brasil, 
inclusive com receitas e entrega de óculos aos pacientes ao 
final do tratamento
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Estamos em um momento histórico onde a hu-
manidade jamais teve tanto conforto, acesso a 
bens e às necessidades básicas. Apesar de ainda 
haver no mundo grandes obstáculos a ultrapas-
sar como fome e miséria, é inegável que a tecno-
logia também alcançou um número sem igual de 
pessoas em toda a nossa história. 

Por outro lado, em nenhuma época houve tantas 
pessoas sofrendo de males psicológicos. Proble-
mas como a depressão, a ansiedade e a síndrome 
do pânico atingem hoje um número sem igual de 
pessoas e vem aumentando cada dia mais.

A terapia vem ajudando muitas pessoas a encon-
trar seu equilíbrio novamente e vencer obstácu-
los que muitas vezes as “aprisionam” em seu pró-
prio mundo interno.

Se estudarmos pessoas que sofrem destes ma-
les, em sua maioria não são privadas de suas 
necessidades básicas. Temos em nossas mãos, 
ou melhor, em nossas cabeças, a máquina mais 
perfeita inventada em todo o planeta. Um cé-
rebro que nos permitiu um avanço incrível nes-
te mundo mas que, no momento, podemos não 
estar usando corretamente e, por isso, fazendo 
com que ele “jogue” contra nós mesmos.

Muitas vezes, depois de anos correndo atrás das 
coisas que acreditamos serem importantes, sen-
timos um vazio interior. A procura pela conquista 
externa por si só não traz a paz que esperamos.

Qual é o sentido da vida? Qual é o nosso propó-
sito nesta existência? São questões como essas 
que um dia batem à porta de nossa consciência e, 
quando nos pegam desprevenidos, causam um 
desconforto importante, que nos força a buscar 
uma resposta e uma razão para nossa vida.

A filosofia clássica trabalha com estas questões 
há mais de 2000 anos. Pensadores como Platão 
dedicaram suas vidas não apenas a entender a 
alma humana como também como seria o com-
portamento ideal humano para que pudéssemos 
conviver em paz e harmonia na Terra. Tinham 
dois focos de trabalho: propósito de vida e cons-
trução de valores. 

Segundo esta linha, quando seguimos guiados 
pelas virtudes, procurando sempre fazer o que é 
certo, alcançamos a paz interior e por consequ-
ência a felicidade.

A linha contrária, o egoísmo, seria a fonte de to-
dos os males, sejam internos ou de nossa socie-
dade. Alguém duvida que os maiores problemas 
de nossa sociedade, seja a corrupção ou a fome, 
são causados pelo egoísmo?

Procurarmos ter uma vida virtuosa, agindo com 
ética e empatia com o próximo é o melhor cami-
nho para encontrarmos a paz interior e ao mes-
mo tempo construirmos um mundo melhor e 
mais justo para todos os seres humanos.

Quando percebemos que podemos fazer a di-
ferença em nosso mundo e melhorar a vida de 
outras pessoas, começamos a entender o que é 
essa história de propósito. Algo que não é expli-
cável, mas que cada um deve encontrar dentro 
de si mesmo. Essa busca por si só já traz sentido 
em nossa vida.

Se ainda assim você sentir um vazio inexplicá-
vel, procure ajuda. Saiba que nunca estamos 
sozinhos. Há diversos profissionais que podem 
ajudar você nesta caminhada. Que tal começar 
abrindo seu coração para um amigo ou familiar?

Saúde Mental
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TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade) 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hipera-
tividade é um transtorno neurobiológico em 
que ocorrem alterações cerebrais relacionadas 
a sintomas como: desatenção, impulsividade e 
hiperatividade (muita agitação motora). Os sin-
tomas aparecem na infância e podem persistir 
pela adolescência e vida adulta.

Com uma boa avaliação e intervenções eficazes 
em equipe (médicos, escola, família e terapeu-
tas), o indivíduo desenvolve estratégias para li-
dar com o TDAH no cotidiano e pode seguir uma 
vida normal com autonomia e qualidade de vida.

Dicas para condutas em sala de aula

O aluno deve se sentar na frente em sala de aula 
para evitar possíveis distrações que retirem a 
sua concentração e também para que você con-
siga acompanhá-lo com mais facilidade;

Especifique a rotina do dia, mencionando e 
mostrando as atividades/ materiais que serão 
utilizados na aula; 

Adote metodologias de aulas mais dinâmicas e 
criativas para estimular a atenção; 

Durante a aula, retome pontos importantes do con-
teúdo que você considere essencial memorizar;

Estimule a colaboração dos colegas de sala. Eles 
podem ajudar muito em momentos de organiza-
ção, execução de tarefas e brincadeiras;

Se possível, utilize materiais adaptados com 
linguagem simples, objetiva e menor quantida-
de de perguntas. Sugestão: destaque com cane-
ta marca texto as palavras-chave que se encon-
tram na tarefa;

Peça pequenas ajudas ao aluno para poder se 
movimentar um pouco. Exemplos: apagar a lou-
sa, distribuir folhas de papel para os colegas, 
buscar algum material em outra sala;

Em situações em que houver comportamento 
inadequado, é importante não punir e sim dia-
logar, retomando as regras que devem ser cum-
pridas e redirecionando para o que deve ser fei-

to naquele momento da rotina;

Reforce elogiando diariamente as conquistas 
que a criança/ adolescente apresenta;

Se possível, oriente os pais a retomarem em 
casa o conteúdo aprendido no dia. Sugestão: 
elaboração de um simples fichamento em tópi-
cos com os pontos chave da aula;

Mantenha uma boa comunicação com os profis-
sionais que atendem este seu aluno (psicólogos, 
psicopedagogos, fonos)

Autismo

O Transtorno do Espectro Autista é um trans-
torno do desenvolvimento em que há prejuízos 
em três principais áreas: comportamento, so-
cialização e linguagem.

• Os sinais podem ser precoces:

• Dificuldade de contato visual;

• Atraso na fala;

• Não atender ao ser chamado;

• Interesses restritos;

• Dificuldade de interagir com outras crianças;

• Intolerância a barulhos.
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Laço colorido 
é o símbolo do 
Transtorno do 

Espectro Autista
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Em 2018, a prevalência era de 1 em cada 59 
crianças. Atualmente, este número é de 1 em 
cada 54.

Grandes pesquisadores acreditam que o nú-
mero de diagnósticos vem aumentando de-
vido aos avanços na qualidade das informa-
ções para a sociedade e também na maior 
capacitação de profissionais da saúde aptos 
a avaliar e intervir precocemente.

Independente do grau, é de extrema impor-
tância um tratamento eficaz. Recomenda-se 
a ciência ABA (Analysis Behavior Applied, 
em português: Análise Aplicada do Compor-
tamento), vertente da Psicologia em que se 
trabalha com aprendizagem de comporta-
mentos para maior qualidade de vida e au-
tonomia do indivíduo na sociedade. Médicos, 
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocu-
pacionais, entre outros profissionais, são de 
grande relevância para integrar o tratamen-
to adequado. Além disso, a participação ati-
va da família e da escola é fundamental para 
que a criança seja altamente estimulada so-
cialmente tanto no ambiente familiar quanto 
no escolar.

Dicas de conduta em sala de aula:

• Fale instruções de forma clara e simples;

• Evite frases de duplo sentido (seja 
literal sempre que possível);

• Estabeleça uma rotina de forma vi-
sual na sala para maior previsibilidade 
dos acontecimentos e organização;

• Nas brincadeiras, incentive que o alu-
no imite as outras crianças;

• Em atividades pedagógicas, use ma-
teriais concretos/ lúdicos para ensinar;

• Elogie sempre que a criança executar 
algo esperado.

IMPORTANTE

O Autismo é classificado em três 

graus: leve, moderado e severo

Bullying

O bullying (bully, do inglês: “brigão, valentão”) é um 
ato violento intencional e repetitivo de agredir al-
guém com xingamentos, apelidos e piadas de mau 
gosto, humilhar. É muito comum encontrar essa prá-
tica dentro da escola entre crianças e adolescentes, 
trazendo prejuízos psicológicos à vítima.

É importante desde cedo educar os filhos/ alunos, 
ensinando o que é e como praticar a empatia (colo-
car-se no lugar do outro), a importância de respeitar 
os colegas e a boa convivência.

Em sala de aula, é possível utilizar alguns recursos 
para prevenção ao bullying como: rodas de conver-
sas, dinâmicas de grupo, leitura de livros literários 
infanto-juvenis que abordem o tema empatia, diver-
sidades, diferenças, discriminação.
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Emoções na infância

Assim como nos adultos, precisamos também nos 
atentar à saúde mental das crianças e dos adoles-
centes. Desde cedo, é necessário ensiná-los a mane-
jar suas emoções, para maior autoconfiança, auto-
nomia e autoestima.

Nossa sociedade preocupa-se com o aprendizado in-
telectual, com o planejamento de estudos e carreira, 
mas não é curioso que dê pouca ou nenhuma impor-
tância para o desenvolvimento emocional e interior 
do indivíduo? Afinal de contas, são estas emoções 
que guiarão a pessoa em suas decisões, a impulsio-
narão ou a aprisionarão dentro de si.

Guiarmos com consciência desde cedo nossos pe-
quenos é de extrema importância! Por exemplo, 
quando um adulto reprime uma criança ao ficar bra-
va ou chorar, este comportamento acaba indo na 
contramão do que é esperado no desenvolvimento 
saudável, pois esta invalidação dos sentimentos da 
criança pode levá-la a crer que “é errado ficar triste 
e/ou com raiva”. Isto pode acarretar grandes prejuí-
zos a sua saúde mental ao longo do crescimento até 
a vida adulta, pois a criança, assim, não aprenderá a 
desenvolver comportamentos funcionais para lidar 
com os desafios que aparecerão no dia-a-dia.

Para ir além

Vídeos (Youtube)

Alimentação

Comida de verdade 1: O que é alimentação 
saudável? - link

Bela Gil: De volta para o fogão - link

Drauzio Varella: Doença ou desleixo? Nem um, 
nem outro: obesidade é um problema complexo 
- link

Drauzio Varella: Como criar uma relação 
saudável com a comida - link

Drauzio Varella: Vocês sabem quais são os 
alimentos que causam obesidade? - link

Drauzio Varella: Epidemia de obesidade - link

Saúde mental

João Carlos Leitão: O que aprendi com a 
depressão - link

Fabiano Lauser: Precisamos falar sobre 
perdão - link

Haroldo Guimarães sobre TDHA: Uma pessoa 
que faz muita coisa ao mesmo tempo - link

Veja mais vídeos sobre  
saúde em nosso canal:

https://www.youtube.com/watch?v=Ltt6si2U39I
https://www.youtube.com/watch?v=OWZ3dHWqocg
https://www.youtube.com/watch?v=eUwSZZF5-eI
https://www.youtube.com/watch?v=IIYv9pGwxXk
https://www.youtube.com/watch?v=FF9qazQ-Gwc
https://www.youtube.com/watch?v=1FTXmGgnZ-Q
https://www.youtube.com/watch?v=bwbPANiUxxs
https://www.youtube.com/watch?v=eL7KFu4OMXo
https://www.youtube.com/watch?v=ekyIkGxoDt4
https://www.youtube.com/channel/UC_89KvyKoHHS83QoziCBIZw
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Para ler

Alimentação

Refrigerantes e sucos prontos têm alto teor de 
açúcar? - link

Refrigerante zero é melhor do que com açúcar? 
Entenda se troca é vantajosa - link

Refrigerante x suco em lata: qual deles é ‘me-
nos pior’ para a saúde - link

O que acontece com o corpo quando passamos 
a beber 8 copos d’água por dia? - link

Pressão alta não tem sintomas e ameaça cora-
ção, cérebro e rins - link

Hipertensão (pressão alta) - link

Hipertensão arterial - link

Infarto: dor no peito não é único sinal; veja 
sintomas e causas da doença - link

Infarto - link

Infarto do miocárdio (ataque cardíaco) - link

O que é Diabetes? - link

Sintomas: saiba como identificar os sinais de 
diabetes tipo 2 - link

Diabetes - link

Guia Alimentar para a População Brasileira 
(PDF) - link

Comparativo de quantidade de açúcar no refri-
gerante - link

Saúde mental

Como alguém engraçado pode ter depressão, 
igual a Whindersson Nunes? - link

Como a saúde mental reflete na pele - link

Filme

Muito Além do Peso (2012)
Assista no Youtube

Quando o assunto é saúde, pequenos gestos fazem muita diferença. Uma mudança no estilo de vida, 
com a prática de exercícios físicos, a diminuição do sal, do açúcar e de bebidas alcoólicas, o controle 
do peso e a adoção de uma alimentação mais saudável trarão mais qualidade de vida e aumentarão 
a sua longevidade. 

Desafie-se por algumas semanas e perceba a diferença, mas claro: consulte seu médico caso sinta 
qualquer mal-estar.

Previna-se

https://vejasp.abril.com.br/blog/nutricao/refrigerantes-e-sucos-prontos-tem-alto-teor-de-acucar/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/09/17/refrigerante-zero-e-melhor-do-que-o-com-acucar-entenda-se-troca-e-saudavel.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/12/12/refrigerante-x-suco-em-lata-algum-deles-e-menos-pior-veja-como-escolher.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/listas/o-que-acontece-com-o-corpo-quando-passamos-a-beber-8-copos-dagua-por-dia.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/09/25/pressao-alta-nao-tem-sintomas-mas-ameaca-coracao-cerebro-e-rins.htm
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/hipertensao-pressao-alta/
https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/hipertensao-arterial-2
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2018/10/23/infarto-dor-no-peito-nao-e-unico-sinal-veja-sintomas-e-causas-da-doenca.htm
https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/infarto
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/infarto-do-miocardio-ataque-cardiaco/
https://www.endocrino.org.br/o-que-e-diabetes/
https://saude.novartis.com.br/diabetes-tipo2/sintomas-saiba-como-identificar-os-sinais-de-diabetes-tipo-2/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/diabetes/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://vejasp.abril.com.br/blog/nutricao/refrigerantes-e-sucos-prontos-tem-alto-teor-de-acucar/
https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/jairo-bouer/2020/09/24/como-e-que-um-humorista-pode-ter-depressao-igual-a-whindersson-nunes.htm
https://drauziovarella.uol.com.br/podcasts/entrementes/entrementes-38-como-a-saude-mental-reflete-na-pele/
https://youtu.be/8UGe5GiHCT4
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