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Apresentação 

Nos últimos anos os diversos órgãos de saúde no 
mundo têm voltado sua atenção para as diferenças 
biológicas, sociais e emocionais entre homens e mu-
lheres. Sabe-se hoje que o gênero é um importante 
determinante de saúde. 

Com a progressiva consideração a dimensão GÊNE-
RO e o conseqüente entendimento do seu impacto 
na saúde, tem se pesquisado, estudado e aprendido 
mais sobre as peculiaridades da saúde dos homens 
e das mulheres. 

Dentro de todas as condições de saúde conhecidas, os 
problemas emocionais vêm ganhando cada vez mais 
destaque. Eis alguns dos principais motivos: 

Cerca da metade dos problemas emocionais tem • 
início antes dos 14 anos de idade. Estima-se que em 
torno de 20% das crianças e adolescentes no mundo 
apresentam algum problema emocional.  

A depressão é hoje a 4ª causa de incapacidade e • 
espera-se que em 2020 somente as doenças car-
díacas sejam mais incapacitantes.

Em média 800.000 pessoas no mundo cometem • 
suicídio a cada ano.

Em serviços de emergência o número de pessoas com • 
problemas emocionais aumentou de 6 para 11%. 

Os problemas emocionais são considerados im-• 
portante fator de risco para o desenvolvimento 
de uma série de moléstias.  Por outro lado, várias 
doenças aumentam o risco para o aparecimento 
de problemas emocionais.  

“Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e 
muda todas as perguntas...” Luis Fernando Veríssimo
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O que se entende por Saúde

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é o estado de bem estar físico, 
emocional (mental) e social e não meramente a ausência de doença.

E o que se entende por saúde emocional?

Saúde emocional é:

um conceito positivo que enfatiza recursos sociais e pessoais, assim como a • 
capacidade física;

definida como um estado de bem estar, no qual cada pessoa desenvolve seu • 
potencial, lida com as situações de dificuldades e tensão inerentes a nossa vida, 
pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir com a comunidade 
em que está inserido. 
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 Mulher e Saúde Emocional: o que precisamos saber 

“As mulheres tem melhor saúde do que os homens em algumas 
áreas, mas a saúde emocional não é uma delas” (OMS)

Apesar da expectativa de vida ser maior para as mulheres do que para os homens na 
maioria dos países, alguns dados indicam certa desvantagem para as mulheres. 

O que sabemos hoje?

Os cérebros de homens e mulheres são anatômica, química e funcionalmente • 
distintos, sendo que essas diferenças se apresentam em áreas relacionadas à 
emoção, cognição, memória e comportamento. 

As mulheres estão mais expostas do que os homens a estressores de difícil • 
controle, tanto físicos quanto psicológicos, como por exemplo, aos variados 
tipos de violência. Entre 15 e 71% das mulheres no mundo sofrem violência 
física ou sexual em algum momento de sua vida.

A partir da idade de início da menstruação até após a menopausa as mulheres • 
sofrem alterações do humor específicas, na vigência de: 

- período pré-menstrual: irritabilidade, ansiedade e humor mais deprimido 
conhecido como TPM;  

- gravidez, aborto e pós-parto;

- infertilidade;
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- menopausa e terapia de reposição hormonal;

- o uso de contraceptivos.

Todos esses podem se constituir em desencadeantes hormonais de episódios 
depressivos.

Quando comparadas aos homens: • 

- as mulheres são mais vulneráveis a: depressão; ansiedade; problemas 
alimentares, como anorexia e bulimia; estresse pós-traumático e a doenças 
auto imunes, como lúpus; 

- as mulheres toleram menos o uso do álcool e sofrem mais com problemas 
relacionados às mudanças de fusos horários tanto em viagens como no 
trabalho, quando há turnos rotativos e metabolizam as drogas de maneira 
diferente dos homens. 
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Depressão

“Meu coração triste, meu coração ermo,

Tornado a substância dispersa e negada

Do vento sem forma, da noite sem termo,

Do abismo e do nada!” Fernando Pessoa

O que precisamos saber:

A depressão é uma doença muito freqüente;• 

A depressão se manifesta mais em mulheres do que nos homens. Em algum • 
momento da vida 1 homem em cada 10 e 1 mulher em cada 5 sofrerá com 
um episódio de depressão;

A depressão aumenta o risco de manifestação de doenças sistêmicas como • 
diabetes, artrite e cardiopatias.

O que é depressão?

Se você nunca teve depressão ou não tem ninguém próximo que já teve, o que 
acreditamos ser difícil é possível que encontre algum nível de dificuldade para 
entender do que se trata e o sofrimento que envolve a manifestação de um quadro 
depressivo. 

A depressão envolve sintomas no corpo, no humor e nos pensamentos. Ela afeta 
a maneira da pessoa se alimentar e dormir, interfere em como a pessoa se sente 
em relação a si mesma, como pensa sobre as coisas e como se comporta. Estar de-
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primido não é o mesmo que estar triste. A pessoa deprimida não consegue apenas 
“sair dessa”, “se acalmar” e melhorar. Sem tratamento os sintomas podem durar 
semanas, meses ou anos.

Quais são os tipos de depressão?

A depressão apresenta formas diferentes de manifestação, do mesmo modo que 
ocorre com outras doenças. 

Atenção 
Além de diferentes tipo de depressão existem em cada um variações no número 
de sintomas, sua gravidade e sua persistência, sendo os mais comuns: 

Depressão maior ou unipolar: Em algum momento da vida 1 em cada 20 adultos 
vão apresentar um episódio de depressão maior, que se manifesta através de uma 
combinação de sintomas, dentre os seguintes:

!
Humor persistentemente triste, ansioso ou “vazio”;  »

Sentimentos de desespero, pessimismo;  »

Sentimentos de culpa, desvalia, impotência;  »

Perda do interesse ou prazer em atividades que  »
eram anteriormente apreciadas, incluindo sexo;

Energia diminuída, fadiga, ficar “devagar”; »

Dificuldade de se concentrar, recordar, tomar  »
decisões; 

Insônia, despertar precoce ou dormir demais;  »

Perda de apetite e/ou peso ou comer demais e  »
ganho de peso; 

Pensamentos de morte ou suicídio; tentativas  »
de suicídio; 

Inquietação, irritabilidade;  »

Sintomas físicos persistentes que não respondem  »
ao tratamento, como dor de cabeça, problemas 
digestivos e outras dores crônicas;
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Esses sintomas prejudicam a capacidade de trabalhar, 
estudar, dormir, se alimentar e apreciar atividades an-
tes consideradas prazerosas. 

A depressão maior pode ocorrer apenas uma vez, po-
rém na maioria das vezes há novos episódios ao longo 
da vida.

Distimia: Trata-se de um tipo de depressão de menor 
gravidade que envolve sintomas crônicos e de longa 
duração. Esses sintomas, apesar de não serem inca-
pacitantes, fazem com que a pessoa não se sinta bem 
e atrapalham seus relacionamentos e sua maneira 
de viver. São aquelas identificadas com mau-humor 
e pessimismo crônicos. Muitas pessoas com distimia 
também sofrem de depressão maior em algum mo-
mento de sua vida.

Transtorno bipolar: Esse tipo de depressão era anterior-
mente denominado como doença maníaco-depressiva. 
O transtorno bipolar é menos prevalente do que as ou-
tras formas de depressão e se caracteriza por alterações 
cíclicas do humor: graves altos (mania) e baixos (depres-
são). Às vezes, as oscilações do humor são dramáticas 
e rápidas, porém são normalmente graduais. No ciclo 
depressivo, um indivíduo pode ter qualquer um ou 
todos os sintomas de um transtorno depressivo. 

No ciclo maníaco, o indivíduo fica muito ativo, falante 
e com a sensação de ter muita energia. A mania afe-
ta freqüentemente o pensamento, o julgamento e o 
comportamento social, causando problemas graves 
e constrangimentos. O indivíduo numa fase maníaca 
pode, por exemplo, se sentir eufórico, cheio de grandes 

planos, que afetam suas decisões desde consumo até 
afetivas. Sem tratamento a mania pode piorar, chegan-
do até a um estado psicótico. 

Quais os efeitos da depressão no trabalho?

Alguém com depressão pode se comportar de maneira 
diferente do seu habitual, tanto no trabalho quanto em 
casa e apresentar os seguintes comportamentos:

Trabalhar mais vagarosamente »

Cometer mais erros que o habitual »

Ter dificuldade para se concentrar »

Ficar mais descuidada e mais esquecida »

Se atrasar com mais freqüência »

Entrar em disputas e discussões com os colegas »

Ter dificuldade de delegar tarefas »

Executar suas tarefas e sua rotina com muito esforço »
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Ansiedade

“Quero viver de modo que minha vida não possa ser arruinada 
por um único telefonema” Frederico Fellini, La Dolce Vita

O que precisamos saber:

Mulheres apresentam risco maior do que os homens para desenvolver trans-• 
tornos ansiosos ao longo da vida.

Os transtornos de ansiedade são freqüentes e limitantes.• 

Esses transtornos estão relacionados a: prejuízo do desempenho, comprometi-• 
mento do relacionamento interpessoal e desenvolvimento de outros problemas 
como abuso de álcool, uso sem prescrição médica de medicações e depressão. 

O que é ansiedade?

Ansiedade é uma reação normal. Todos nós experimentamos sensações de ansie-
dade diante de situações de ameaça ou dificuldade. 

Medo e ansiedade são importantes, nos ajudam a evitar situações de risco, nos 
fazem ficar alertas e nos fornecem motivação para lidar com as várias situações 
da vida e com os nossos problemas. 

Contudo, se essas sensações ficam muito intensas ou duradouras podem nos 
impedir de realizar o que queremos ou necessitamos e tornar nossa vida muito 
difícil, esses são os transtornos de ansiedade. 
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Então, a diferença entre a ansiedade normal e a que nos gera problemas se dá:

pela intensidade e a duração das manifestações; • 

pela proporcionalidade entre o estímulo, isto é o que nos provocou ansiedade, • 
e a nossa resposta a esse evento; 

o quanto essas reações nos limitaram. • 

As manifestações de ansiedade envolvem um amplo conjunto de sintomas, que 
podem ser físicos e/ou psicológicos, a saber:

Sensação de medo intensa e/ou freqüente  »

Sensação de preocupação durante longos períodos »

Sensação de cansaço;  »

Sensação de estar no limite »

Dificuldade de concentração »

Irritabilidade »

Sono alterado, com presença de insônia ou agitação »

Palpitações »

Dor no peito »

Sudorese »

Boca seca  »

Sensação de “bolo na garganta” »

Tensão e dores musculares »

 Falta de ar »

Tontura »

Sensação de fraqueza, prostração »

Dor abdominal  »

Indigestão »

Diarréia »

Sensações anormais como formigamento, por  »
exemplo.
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 Transtorno de Ansiedade Generalizada:

É mais comum em mulheres do que em homens e se 
configura por ansiedade e preocupação excessivas, 
relacionadas a diversos estímulos. Há dificuldade para 
controlar as preocupações e os sintomas incluem: 
agitação, sentimento de cansaço fácil, dificuldade de 
concentração, irritabilidade, tensão muscular e alte-
rações do sono.

Transtorno de Ansiedade Social: 

Esse é um transtorno muito freqüente, sendo sua ocor-
rência semelhante em homens e mulheres.

A pessoa com Ansiedade Social apresenta um medo 
intenso e persistente em situações nas quais existe 
risco, real ou imaginário, de que ela seja avaliada.

Tais situações podem ser as mais diversas, são exem-
plos: falar, escrever, comer ou beber em público, con-
versar com outros identificados pela pessoa como 
autoridades, ou mais importantes do que ela. 

Há tentativas recorrentes de evitação dessas situações 
e ainda presença de intensa ansiedade antecipatória, 
ou seja, a pessoa sofre antes da concretização de de-
terminado evento, ou pela simples idéia de que ele 
poderá ocorrer.

Quais são os tipos de transtornos de ansiedade?

Dos tipos de transtorno de ansiedade existentes, abor-
daremos a seguir os mais comuns.

Transtorno de Pânico: 

Mais comum em mulheres;• 

Está associado à elevada taxa de utilização de • 
serviços de saúde;

Compromete muito a qualidade de vida da pessoa.• 

O transtorno do pânico se caracteriza por:

Ataques de pânico inesperados e espontâneos; »

 Preocupação acentuada com a possibilidade de  »
vir a ter outros ataques de pânico;

 Comprometimento do desempenho; »

Agorafobia: na maioria das vezes, está associado  »
às crises de pânico. Palavra formada por dois radi-
cais gregos – ágora, nome dado às praças onde se 
realizavam trocas de mercadorias ou reuniões do 
povo e fobos, que quer dizer medo. São comporta-
mentos de evitação daquelas situações ou locais 
das quais a pessoa acredita que seria difícil ou 
embaraçoso escapar ou mesmo receber socorro se 
algo de errado acontecesse. Nos casos mais graves, 
a agorafobia compromete muito a vida social e 
profissional da pessoa.
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Transtorno de estresse pós-traumático:

Das pessoas que passam por alguma situação traumática um em cada quatro 
desenvolverá transtorno de estresse pós- traumático, sendo as mulheres mais 
vulneráveis do que os homens. 

Fazem parte de sua manifestação:

Rememorações persistentes do evento traumático; »

Evitação de estímulos associados ao trauma; »

Diminuição das respostas emocionais de modo geral; »

Impulsividade. »

Transtorno Obsessivo compulsivo (TOC):

O TOC se caracteriza pela manifestação de obsessões ou compulsões que causam 
importante desconforto e mal estar, consomem muito tempo (mais de uma hora 
por dia, pelo menos) e afetam a rotina da pessoa no trabalho, nas relações fami-
liares e em suas atividades sociais. 

O que são obsessões?

São idéias, imagens ou impulsos que aparecem repetidas vezes, de maneira invo-
luntária, provocando muita ansiedade e angústia.

Estes pensamentos podem ter diversos conteúdos como: presságios catastróficos, 
obscenidades, contaminação, necessidade de ordem e simetria. Estas idéias são iden-
tificadas pela pessoa como sendo próprios, apesar de sentirem que não tem controle 
sobre elas e, muitas vezes, as considerarem repulsivas. Há tentativas constantes de 
resistência a esses pensamentos, sem sucesso na grande maioria das vezes. 
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A seguir apresentamos algumas possibilidades de manifestação de obsessões:

Medo exagerado de contaminação com microorganismos ou de contrair do- »
enças ao tocar objetos;

Pensamentos recorrentes de que pessoas próximas estejam em risco; »

Pensamentos de caráter “proibido” ou “sujo” que envolvem sexo ou religião; »

Medo de perder o controle e cometer algum ato considerado estranho ou sem  »
propósito, como por exemplo, agredir outras pessoas sem justificativa;

Dúvidas repetidas sobre a execução de tarefas corriqueiras, como desligar  »
lâmpadas, trancar portas ou desligar o gás.

E as compulsões, o que são?

Podem ser rituais repetitivos ou atos mentais (contar, rezar e outros) que, via de 
regra, fornecem a sensação de melhora do mal-estar gerado pelos pensamentos 
obsessivos. Estes comportamentos não são sentidos como agradáveis, nem estão 
associados a realização de tarefas úteis. São esses alguns exemplos:

Lavar diversas vezes as mãos na tentativa de reduzir o temor de contaminação; »

Benzer-se repetidamente ou rezar para evitar ou combater “pensamentos  »
proibidos”;

Checar repetidas vezes se a porta está trancada, se as luzes estão apagadas ou  »
se o aquecedor está desligado e etc.;

Necessitar realizar certos atos, com o objetivo de evitar o acontecimento de  »
algum acontecimento ruim.
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Estresse: pontos relevantes 

Nas últimas décadas, cada vez mais pessoas sofrem 
de problemas associados ao estresse. 

O estresse é resultado da seguinte equação: da relação 
entre as exigências do ambiente, que abrangem nossas 
próprias exigências assim como as pressões do meio e a 
capacidade, ou seja, os recursos que dispomos, especial-
mente naquele período, para lidar com essas demandas. 
O nosso corpo responde ao estresse de forma a nos de-
fender daquilo que identifica como uma situação de risco 
ou perigo. E essa resposta ao estresse é mediada por uma 
rede complexa que envolve os sistemas: nervoso central, 
adrenal, imunológico e cardiovascular.

Os tipos mais comuns de estressores são:

Mudanças, especialmente as imprevistas; • 

Aquisição de dívidas e de compromissos difíceis • 
de honrar; 

Conflitos permanentes no trabalho ou em casa;• 

Violência urbana diária;• 

Acidentes ou ocorrências com lesões corporais • 
importantes;

Sensação de insegurança;• 

Perda da estabilidade econômica;• 

Dificuldades sexuais;• 

Divórcio;• 

Intervenções cirúrgicas;• 

Doenças prolongadas;• 

Morte de pessoas próximas; • 

Ameaças súbitas: incêndios, explosões, acidentes;• 

Torturas, detenções e outras situações de violência;• 

No que diz respeito ao ambiente de trabalho se estabe-
lece um tipo específico de estresse, que nos dias atuais é 
considerado o maior desafio relacionado a saúde dos tra-
balhadores bem como a integridade das organizações.

Mas cuidado: É muito comum a confusão entre pres-
são ou desafio e estresse e algumas vezes isto é usado 
como justificativa para um desempenho medíocre.

Pressão no local de trabalho é inevitável devido as exi-
gências nos dias de hoje. A pressão percebida como acei-
tável deve manter os empregados em alerta, motivados, 
aptos a trabalhar e aprender, dependendo dos recursos 
disponíveis e das características pessoais. Contudo, 
quando a pressão se torna excessiva isto pode gerar 
estresse.  O estresse pode afetar de forma significativa 
a saúde e a produtividade do trabalhador. 
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Substâncias psicotrópicas: uso e abuso

“Todo mundo, pelo menos todo mundo com quem converso, sabe 
que tive problemas com álcool e, de certa forma, sempre terei, 
porque ele é meu inimigo permanente. Saiu até minha cara toda 
inchada na capa de uma revista, apareci igualmente inchado 
e meio bêbedo num programa de tevê” João Ubaldo Ribeiro (Crônica 
publicada no GLOBO, em 03 de abril de 2005)

O que são drogas:

O que o médico prescreve para tratar sua doença • 
ou desconforto;

Qualquer agente químico que afete os proces-• 
sos vitais;

Qualquer substância natural ou sintética, ou seja, • 
produzida em laboratório, que não seja um nu-
triente, a qual aplicada ou administrada a um 
organismo afeta sua estrutura ou função.

E o que são drogas ou substâncias psicotrópicas:

São substâncias que podem modificar sensações, hu-
mor, consciência ou outras funções psicológicas ou 
comportamentais.

Vamos aqui expor alguns dados das substâncias psi-
cotrópicas de uso mais comum: 

Álcool 

Após o consumo de uma bebida alcoólica é esperado 
que apareçam efeitos estimulantes, como euforia e 
desinibição. Mas com o passar do tempo surgem os 
efeitos depressores como falta de coordenação motora, 
descontrole e sonolência. 

Mulheres e álcool, o que precisamos saber?

As mulheres desenvolvem concentrações de álco-• 
ol no sangue mais altas do que os homens. Isso 
se deve a maior proporção de gordura e menor 
de água no corpo das mulheres. Além disso, as 
mulheres apresentam menor atividade de uma 
enzima denominada álcool desidrogenase que é 
responsável pela metabolização do álcool. 

Quando o assunto é problemas causados pelo con-• 
sumo excessivo de álcool sabemos que as mulhe-
res desenvolvem problemas adversos em menor 
período de tempo: 
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- apresentam taxas mais elevadas de proble-
mas no fígado, como esteatose e cirrose, do 
que os homens; 

- desenvolvem com evolução mais rápida: 
pressão alta, anemia, desnutrição, hemor-
ragias, úlceras gastrointestinais, problemas 
cardíacos e danos cognitivos. Em média os 
homens levam de 17 a 20 anos para apresen-
tar tais problemas enquanto as mulheres de 
12 a 15 anos.

Durante a gestação o álcool pode provocar a cha-• 
mada síndrome fetal alcoólica, que envolve retardo 
mental grave e outros comprometimentos.

 O consumo em excesso do álcool nas mulheres está • 
relacionado aos seguintes problemas: interrupção 
das menstruações; tensão pré-menstrual; proble-
mas de fertilidade e menopausa precoce.   

Mulheres começam a beber mais tarde, bebem • 
menos e menos freqüentemente, mas o risco de 
desenvolver dependência é maior.

A mortalidade de mulheres com problemas por uso • 
do álcool é 5 vezes maior do que as não apresentam 
(a dos homens com problemas relacionados ao uso 
de bebidas alcoólicas é 3 vezes maior).

Tabaco

O tabaco é uma planta cujo nome científico é Nico-
tiana tabacum, da qual é extraída uma substância 
chamada nicotina. 

Os principais efeitos da nicotina no Sistema Nervoso 
Central são: elevação leve no humor (estimulação) e 
diminuição do apetite. A nicotina é considerada um 
estimulante leve. 

A nicotina produz um pequeno aumento no batimento 
cardíaco, na pressão arterial, na freqüência respirató-
ria e na atividade motora. Quando uma pessoa fuma 
um cigarro, a nicotina é imediatamente distribuída 
pelos tecidos. No sistema digestivo provoca queda 
da contração do estômago, dificultando a digestão. 
Há um aumento da vasoconstricção e na força das 
contrações cardíacas.

Na maior parte do mundo nascer homem era consi-
derado um grande preditor de uso de tabaco, uma vez 
que a prevalência de uso de produtos de tabaco era 4 
vezes maior para homens em comparação as mulhe-
res. Porém, estudos recentes, como os realizados pelo 
Global Youth Tobacco Survey e pelo CEBRID – Centro 
de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas - da Uni-
versidade Federal de São Paulo mostraram que as 
jovens têm fumado tão quanto os meninos. 

A mulher fumante tem um risco maior de infertilidade, 
câncer de colo de útero, menopausa precoce (em média 2 
anos antes) e dismenorréia (sangramento irregular). 
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Anticoncepcionais e tabaco:

Estima-se que o tabagismo seja responsável por: 

40% das mortes nas mulheres com menos de 65 • 
anos. 

 10% das mortes por doença coronariana nas mu-• 
lheres com mais de 65 anos.  

O risco de infarto do miocárdio, embolia pulmonar e 
tromboflebite (doença vascular) 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 contraceptivo. 

Além das diferenças entre homens e mulheres no que se 
refere aos efeitos do tabaco, há distinções também nas 
tentativas de cessação do tabagismo, associadas a: 

Ao receio maior das mulheres de ganhar peso, o que • 
afeta sua motivação e persistência na tentativa;

O ciclo menstrual e a menopausa afetam a mani-• 
festação dos sintomas de abstinência, assim como 
interferem na resposta às medicações específicas 
que podem sofrer variações.

Os maridos ou companheiros costumam dar me-• 
nos suporte às esposas que tentam parar de fumar 
do que as esposas aos maridos.

As mulheres tendem a ser mais vulneráveis aos • 
estímulos ambientais e a determinados estados, 

como, por exemplo, humor mais ansioso e, dessa 
forma, ficam mais suscetíveis à recaída.

As medicações que auxiliam na abstinência são • 
freqüentemente contra-indicadas para mulhe-
res grávidas.

Anfetaminas

As anfetaminas são drogas estimulantes da atividade 
do sistema nervoso central, isto é, fazem o cérebro 
“trabalhar mais depressa”, deixando as pessoas mais 
“acesas”, “ligadas” e com menos sono. É popularmente 
chamada de “rebite” principalmente entre os moto-
ristas, também é conhecida como “bolinha’ por es-
tudantes que as utilizam para passar noites inteiras 
estudando, ou por pessoas que costumam fazer regi-
mes de emagrecimento e utilizam essas drogas em 
fórmulas de manipulação.

As anfetaminas são drogas sintéticas, fabricadas em 
laboratório. Não são, portanto, produtos naturais. Exis-
tem várias drogas sintéticas que pertencem ao grupo 
das anfetaminas e como cada uma delas pode ser 
comercializada sob a forma de remédio, por vários la-
boratórios e com diferentes nomes de fantasia, temos 
um grande número destes medicamentos.

O uso dessas drogas produz em curtos períodos vários 
efeitos, sendo os mais comuns:
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estimulação, agitação, tonteira, insônia, euforia, redução da fadiga e da sonolência; »

palpitações, batimentos cardíacos  irregulares, dor de cabeça, aumento da  »
pressão sanguínea;

secura de boca, constipação ou diarréia, redução do apetite; cólicas abdominais; »

aumento ou diminuição da libido, possível impotência temporária. »

A intensificação desses efeitos pode ocorrer com a administração de doses mais altas 
e geram também um vasto conjunto de efeitos, sendo os principais:

sensação de euforia, sensação de aumento da capacidade intelectual, loquacidade,  »
excitação, agitação, pânico ou irritabilidade. Com a repetição do uso pode ocorrer, 
quadros psicóticos, com pensamentos paranóides, confusão e distorções percepti-
vas, como alucinações. Comportamento violento também pode ser observado. 

hemorragia cerebral, febre alta e coma; »

ataque cardíaco, ritmo cardíaco anormal, aumento ou diminuição da pressão  »
sanguínea e colapso cardiovascular.

Já os efeitos mais freqüentes com o uso crônico são:

 alterações de sono, como insônia e precária qualidade de sono; ansiedade e tensão;  »
redução do apetite, o que gera alterações relativas à precária nutrição; aumento da 
pressão sanguínea; batimentos cardíacos irregulares; desconfiança e pensamentos 
paranóides (persecutórios), agitação grave e comportamentos repetitivos.

 quadros de dependência, às vezes com evolução rápida e grave, com manifestação  »
de intensos sintomas de abstinência. 
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Transtornos Alimentares

O que são os transtornos alimentares:

São doenças que causam sérias alterações no modo como a pessoa come e nos 
pensamentos, idéias, sentimentos e comportamentos relacionados à alimentação 
e ao seu próprio corpo. 

As mulheres, e particularmente, as mulheres jovens, são as mais afetadas pelos 
transtornos alimentares. A diferença entre homens e mulheres vai de 1:10 até 1:20, 
ou seja, para cada homem que adoece de algum tipo de transtorno alimentar, de 10 
a 20 mulheres encontram-se doentes. Entretanto, a manifestação dos transtornos 
em meninos e homens tem sido mais freqüente, fenômeno encarado com preocu-
pação pelos especialistas. A seguir abordaremos os tipos mais comuns.

Anorexia Nervosa

Na anorexia nervosa há: 

1. Resistência a manter o peso corporal no padrão considerado normal para a idade 
e altura ou acima disso; 

2. Medo constante e intenso de ficar gorda, mesmo que esteja abaixo do peso; 

3. Comprometimento da forma como reconhece o próprio corpo ou negação da 
gravidade do baixo peso corporal; 

4. Menstruações pouco freqüentes ou ausentes (em mulheres que já chegaram à 
puberdade). 

Aquelas que sofrem de anorexia nervosa se vêem com excesso de peso, mesmo 
que estejam muito magras. A rejeição da alimentação torna-se uma obsessão. São 
estabelecidas certas estratégias para evitar alimentos e refeições, escolher alguns 



Cartilha Saúde Emocional da  Mulher 25

alimentos e ingeri-los em quantidades pequenas ou pesar e dividir cuidadosamente 
os alimentos. Há um controle sistemático do peso e a tentativa através de vários 
recursos para mantê-lo, como exercícios intensos e compulsivos ou purgação por 
meio de vômitos ou abuso de laxantes, enemas e diuréticos. 

A restrição alimentar pode causar:

Interrupção da menstruação »

Enfraquecimento dos ossos »

Unhas e cabelo com aspecto alterado »

Pele seca »

Anemia »

Constipação »

Redução da pressão arterial »

Queda da temperatura corporal »

Desnutrição »

Depressão  »

Letargia »

Bulimia Nervosa

O termo vem da união entre as palavras gregas boul (boi) ou bou (grande quan-
tidade) e lemos (fome), que sugere uma fome muito intensa, responsável pela 
ingestão de grande quantidade de alimento.

Trata-se de uma condição de saúde associada a vários problemas orgânicos e 
psíquicos e com evolução grave. 

Caracteriza-se por grande ingestão de alimentos associada à sensação de perda de 
controle, preocupação em excesso com o peso e com a aparência e uso de métodos 
inadequados para controle do peso como, por exemplo: auto-indução de vômitos, 
uso de medicamentos laxantes, diuréticos, inibidores de apetite, dietas e exercícios 
físicos em excesso. 
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A bulimia nervosa pode causar:

Garganta constantemente inflamada »

Alterações no esmalte dos dentes, tornando-os amarelados »

Mau hálito »

Problemas intestinais, em função do uso de laxantes »

Problemas renais decorrentes do uso de diuréticos »



Cartilha Saúde Emocional da  Mulher 27

Sono e Saúde

“O sono é algo fantástico e a maioria das pessoas acredita que 
dormir é apenas descansar. Bobagem! Dormir é uma troca de 
consciências, onde acontece um processo psicológico diferente de 
quando estamos acordados.” Prof. Dr. Sergio Tufik, Universidade Federal 
de São Paulo.

O que é sono?

O sono envolve cerca de 1/3 do dia e é uma parte fun-
damental do mecanismo de restauração e reparação 
do equilíbrio do nosso corpo e da preservação do nosso 
bem-estar psicológico. 

No sono normal há pouca atividade física e pratica-
mente nenhuma atenção ao mundo externo. 

É fácil avaliar o que nos provoca a falta de sono. Uma 
única noite sem dormir faz com que apareça uma sen-
sação de cansaço no dia seguinte, mas não há prejuízo 
na nossa saúde emocional ou física. Porém após várias 
noites insones, você começará a sentir:

Cansaço a maior parte do tempo; »

Dificuldade de concentração; »

Dificuldade para tomar decisões; »

Humor mais deprimido. »

 Isto pode ser perigoso se associado à atividades como 
direção de veículos ou condução de máquinas pesadas 
e/ou complexas. A falta de sono também pode provo-
car mais vulnerabilidade para aumento da pressão 
arterial, obesidade e diabetes.  

De quanto sono nós precisamos?

Para responder a essa pergunta temos que estabelecer 
uma separação por idade:

Apesar de existir diferenças entre pessoas da mesma 
idade, a maior parte dos adultos precisa em torno de 7-8 
horas de sono. Alguns vão precisar apenas de 3 horas 
de sono por noite. Pessoas mais velhas necessitam tam-
bém de 7-8 horas de sono, mas, em sua maioria, terão 
apenas um período de sono profundo durante a noite, 
geralmente nas primeiras 3-4 horas, o que significa que 
após esse período acordarão mais facilmente. 
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Nós tendemos a sonhar menos à medida que ficamos 
mais velhos.

Problemas de sono

Os dois mais comuns são a insônia, na mulher, e os 
distúrbios respiratórios (ronco, apnéia), no homem. 

Insônia: você sente que não conseguiu dormir o sufi-
ciente ou apesar de conseguir dormir uma boa quan-
tidade de sono, não sente que descansou.  

Existem muitas razões para não dormir bem: 

o quarto pode estar barulhento, quente ou frio.• 

a cama pode estar desconfortável ou pequena.• 

seu companheiro (a) pode ter um padrão diferente • 
de sono de você.

você pode não ter uma rotina regular ou não se • 
exercitar o suficiente.

pode ter comido muito; a quantidade e a qualidade • 
da alimentação  geram dificuldades para dormir.

ir se deitar com fome pode fazer você acordar • 
mais cedo.

o consumo de cigarro, álcool e bebidas que contém • 
cafeína atrapalham o sono.

mal estar físico, dor ou temperatura elevada.• 

problemas emocionais.• 

dificuldades no trabalho.• 

ansiedade ou preocupação.• 

depressão. • 

pensar sobre os problemas do dia-a-dia.• 
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Violência

Quando falamos em violência abre-se um vasto leque que abrange desde violência 
urbana até a doméstica, em seus vários níveis e formas. 

A violência, em suas diversas manifestações, traz sérias implicações para a saúde 
e está associada fortemente ao desenvolvimento de problemas emocionais. 

Essas formas de violência e suas repercussões são muitas vezes camufladas, ignora-
das, subestimadas ou negligenciadas, nos mais variados segmentos da sociedade, 
seja por nós, seja pela família, seja por serviços de saúde.

Segundo a Organização Mundial de Saúde uma das formas de violência mais 
comuns contra a mulher é a doméstica, aquela praticada pelo seu companheiro. 
Este é um tipo de violência invisível, uma vez que ocorre dentro de casa, mas tem 
a capacidade de afetar, de modo bastante importante, todos os envolvidos, a agre-
dida, seus filhos e demais membros da família e, inclusive, o agressor.
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Sociedade, Trabalho e Família: apenas algumas breves reflexões

“O tempo presente e o tempo passado

Talvez estejam presentes no tempo futuro,

E o tempo futuro contido no tempo passado” T.S. Elliot

A família compreende todo o sistema emocional entre diferentes gerações, ativo 
e em constante movimento. 

Temos acompanhado mudanças importantes na constituição das famílias e no seu 
desenvolvimento em virtude de índices mais baixos de natalidade, maior expec-
tativa de vida, mudança do papel feminino e crescente quantidade de divórcios 
e recasamentos. 

As mulheres sempre foram peças centrais no funcionamento da família e até muito 
recentemente sua identidade era determinada pelos papéis de mãe e esposa. Esta 
definição não se ajusta mais aos dias atuais. 

Hoje, por exemplo, as mulheres passam pelo ciclo da maternidade mais rápido que 
suas avós e podem ter objetivos pessoais além dos muros da vida familiar. 

Contudo, diferente do que ocorre com os homens, nos quais os objetivos da carreira 
e da família são paralelos, com as mulheres eles tendem a ser conflitantes, pelo 
menos, em algum momento. 

No que se refere às várias mudanças inerentes ao ciclo de vida e ao ciclo familiar, 
que abrangem nascimento(s), casamento(s), morte(s)... as mulheres são mais vul-
neráveis do que os homens e parece que tal vulnerabilidade está relacionada às 
modificações que esses acontecimentos trarão as suas vidas. 
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Hoje, as variações na constituição familiar são imensas: há quem não se casa, há 
quem se casa e não tem filhos, há aqueles que têm filhos e não se casam, ainda há 
quem não se casa e se “junta”, há quem se casa com uma pessoa do mesmo sexo 
e não tem filhos e desses casais há os que escolhem ter filhos. 

Independente dessa composição, nós, mulheres ou homens, pertencemos a esse 
sistema chamado família que inclui padrões de relacionamento e funcionamento 
próprios, que são passados de uma geração para outra e, certas vezes, transmitidos 
por várias gerações. Esses padrões se traduzem em atitudes, expectativas, tabus... 
que assimilamos enquanto crescemos e nos desenvolvemos. Mas muita atenção: 
“Poderíamos dizer que esses aspectos da nossa vida são como a mão que nos ma-
neja: eles são os dados. O que fazemos com eles é problema nosso.” (Betty Carter 
e Monica McGoldrick, em As mudanças do Ciclo Familiar: Uma Estrutura para a 
Terapia Familiar). 

Portanto, use a sua herança familiar da melhor forma possível!
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Cuidados com a sua saúde

Prevenindo problemas:

Pesquisas mostram existirem 3 fatores essenciais associados a prevenção do de-
senvolvimento de problemas emocionais:

ter ou adquirir autonomia suficiente para exercer algum controle na resposta  »
a estressores;

ter acesso ou desenvolver recursos que permitam escolhas diante de impor- »
tantes estressores;

fortalecer o suporte psicossocial de familiares, amigos e de profissionais es- »
pecializados .

Quanto aos cuidados com a saúde psíquica devemos sempre:  »

Eliminar qualquer preconceito em relação aos problemas emocionais. Eles  »
devem ser encarados como um problema de saúde e enfrentados como tal.

Quanto mais precoce o acesso ao tratamento, mais rápida é a recuperação,  »
menos danos são gerados e melhor o prognóstico.
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