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Para nossa série de eBooks sobre Saúde da Mulher, selecionamos 
alguns dos posts mais populares no Blog da ProcuraMed. 
Acreditamos que cada artigo apresente informações atuais e dicas 
que poderão ser colocadas em prática de forma simples e rápida para 
ajudá-lo a viver uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. 
  
A missão da ProcuraMed é ajudar a tornar a saúde no Brasil ainda 
melhor. Fazemos isso com a exibição de informações detalhadas 
sobre os médicos, a publicação de artigos científicos em nosso blog e 
por meio da participação de vocês, nossos leitores. 
  
Publicamos em nosso site uma lista de mais de 10 mil médicos de 
todas as especialidades, de todos os Estados do Brasil, que foram 
recomendados por visitantes em nosso site. Esta lista de médicos 
recomendados tem ajudado muitas pessoas a encontrar o melhor 
médico para as suas necessidades. Com o aumento da participação 
dos visitantes neste processo de criação, esta lista tende a crescer, 
tornar-se mais completa e ainda mais útil. 
  
Agradecemos por seu interesse pela ProcuraMed e esperamos que 
você aproveite cada um dos nossos eBooks. Nós lhe encorajamos a 
ser um membro ativo da comunidade ProcuraMed, seguindo nosso 
perfil nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, e também 
participando do nosso Fórum, com comentários e avaliações sobre os 
médicos que você conhece. Você também pode recomendar os 
médicos que desejar em nosso portal.  
  
Acreditamos que todo brasileiro esteja ávido por mais informações 
médicas de todos os gêneros, desde endereços e telefones dos 
profissionais até os tipos de tratamentos realizados e o foco de 
atuação.  Com esse tipo de informação, disponível de maneira rápida 
e fácil, aumentam nossos cuidados e nossa saúde tornar-se plena. 
  
Conte conosco para essa benfeitoria! 
 
Equipe ProcuraMed 
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O zolpidem é um das "pílulas para dormir” mais populares em todo o mundo. O nome da 
marca mais comum para esta droga no Brasil é Stilnox, também disponível na forma 
genérica. Nos Estados Unidos, a marca mais comum é Ambien. 

Sua popularidade deve-se, provavelmente, ao fato de que ela age muito rápido no  
organismo, em cerca de 15 minutos. Mas seus efeitos normalmente desaparecem pela 
manhã e o usuário não acorda “grogue” no dia seguinte. 

No entanto, cada pessoa metaboliza ou “quebra” a medicação em um ritmo diferente da 
outra. Algumas delas, por exemplo, ainda sentem um pouco de sonolência pela manhã. 
Contudo, tem aparecido outro problema bastante incomum: alguns usuários têm 
experimentado episódios bizarros de sonambulismo. 

Esses episódios (por vezes, referido como comportamento autônomo, no estilo “zumbi”) 
variam de sonambulismo simples, como comer em excesso, até “dormir dirigindo”. Tais 
comportamentos têm sido observados com outros medicamentos para dormir também, 
mas parece que eles são mais comuns com o zolpidem. 
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Os efeitos colaterais da pílula para dormir 

Manifestações de sonambulismo e casos em que o paciente dorme 
ao volante são situações registradas com frequência por usuários 



A ingestão excessiva de alimentos durante a noite tem até um nome: “Distúrbio 
Alimentar Relacionado ao Sono”.  Confira, a seguir,  um relato: 
 
“Os usuários da droga, às vezes, entram em suas cozinhas, em estado de 
sonambulismo, e consomem tudo o que há em suas geladeiras, podendo ingerir 
milhares de calorias. Na manhã seguinte, os comedores noturnos não se lembram 
de nada do que aconteceu. Mas encontram pistas reveladoras: bocados de 
maionese, chips em suas camas, farinha transbordando dos balcões da cozinha, 
comida faltando e até fornos e fogões acesos. Alguns se sentem tão envergonhados 
que não se atrevem a dizer a ninguém o que está acontecendo, mesmo quando 
começam a ganhar peso”. 
 
Além desse efeito “zumbi”, o problema da sonolência, na manhã seguinte é tão grave 
em algumas pessoas que, em 10 de janeiro de 2013, a Food and Drug Administration 
(EUA) – a agência americana de regulação de alimentos e medicamentos – 
recomendou uma dose reduzida do remédio. 
 
Estudos descobriram que até 15% das mulheres e 3% dos homens tinham resíduos da 
droga acumulados em seu organismo, na manhã seguinte ao uso, em quantidade tal 
que a capacidade de dirigir foi prejudicada. 
 
Evidentemente, as mulheres metabolizam esse medicamento de forma diferente dos 
homens. Assim, a dose de zolpidem para mulheres, recomendada pela Agência (na 
sua forma de liberação imediata), deve ser diminuída de 10 mg para 5 mg.  
 
A Agência também sugere que os homens considerem a redução de sua dose pela 
metade. Para idosos, a dose recomendada sempre foi de 5 mg ou menos. Algumas 
pessoas, de várias faixas etárias, descobriram que ¼ de um comprimido [2,5 mg] já é 
eficaz. 
 
O uso de medicamentos para dormir deve ser limitado. Além de sonambulismo e 
sonolência pela manhã, há uma preocupação em relação à dependência e/ou à 
tolerância medicamentosa (ou seja, você pode precisar de doses cada vez maiores da 
droga para sentir seu efeito). Se você faz uso de quaisquer medicamentos para 
dormir, seria sábio consultar seu médico e discutir essas questões. 
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Mulheres grávidas que tomam  
ômega-3  têm bebês mais saudáveis 

Crianças nasceram mais pesadas, mais altas e com perímetro 
cefálico maior;  apenas 0,6% das gestantes deram à luz com 
menos de 34 semanas  - contra aproximadamente 5% das 
parturientes que não tomaram os suplementos 

Os benefícios dos ácidos graxos ômega-3 para a saúde são bastante populares: incluem 
melhora do humor, aumento da fertilidade masculina, redução do risco de perda de 
visão e do risco de demência. Estudo publicado na edição de abril de 2013 do 
American Journal of Clinical Nutrition relata que o ômega-3 também ajuda as 
mulheres grávidas a aumentarem suas chances de dar à luz a crianças mais saudáveis. 
 
Os pesquisadores testaram suplementos de DHA (que é um tipo de ômega-3), 
substância naturalmente encontrada nas membranas celulares. Suplementos de DHA, 
ingeridos como cápsulas ou pelo consumo de certos alimentos aumentam a 
concentração de DHA nas células, especialmente na região cerebral. O cérebro fetal 
também acumula DHA, à medida que se desenvolve no útero materno. 
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No estudo, conduzido por Susan E. Carlson, Ph.D., foram recrutadas 154 mulheres 
grávidas saudáveis, que foram divididas aleatoriamente em dois grupos. Um grupo 
recebeu um suplemento encapsulado, diário, de 600mg de DHA. O outro recebeu uma 
cápsula de placebo, com a mesma aparência e gosto das originais. Todas as mulheres 
começaram a tomar suas cápsulas antes da 20ª semana de gestação e seguiram com o 
tratamento até o dia do parto. 
 
A pesquisa mediu os níveis de DHA presentes no sangue das gestantes e no dos bebês 
por meio do cordão umbilical. Os pesquisadores descobriram que houve aumento de 
DHA entre as mulheres que tomaram os suplementos de ômega-3. 
 
Contudo, o que mais interessava a eles era: será que as mulheres que receberam o 
DHA têm menos risco de partos prematuros? Será que seus filhos têm menos risco de 
nascer com peso abaixo do normal? Houve efeitos adversos com a ingestão dos 
suplementos? 
 
Os resultados mostraram que as mulheres que receberam o DHA, de fato, tiveram 
bebês mais saudáveis. Seus filhos eram quase 0,25 Kg mais pesados, um pouco mais 
altos e tinham perímetro cefálico um pouco maior, o que é excelente para os recém-
nascidos. 
 
Além disso, apenas 0,6% desse grupo de gestantes deu à luz com menos de 34 semanas 
contra, aproximadamente, 5% das parturientes que não tomaram os suplementos. E 
não houve relatos de efeitos adversos. 
 
Mas melhorar os níveis de DHA não traz benefícios apenas para grávidas e bebês. 
Qualquer pessoa pode capsulas de ômega-3, mas também se consegue efeito similar 
com o consumo de mais alimentos com níveis significativos da substância, como peixes 
e nozes. Os melhores peixes são o salmão, a anchova e a sardinha. Uma coisa 
importante de ser verificada, especialmente para as mulheres grávidas, é se os peixes 
são livres de mercúrio e de toxinas; e isso significa evitar “peixes cultivados”. 
 
Se você comer salmão duas ou três vezes por semana, receberá a quantidade adequada 
de ômega-3 para o seu organismo. O peixe é a melhor fonte dessa substância na 
questão de qualidade. Mas caso não coma peixe, outras fontes são a linhaça, as 
sementes de chia e as nozes. A maioria das castanhas também têm de ômega-3 (exceto 
as macadâmias). 
 
Se você prefere ingerir o ômega-3 em cápsulas (que contenham DHA), certifique-se de 
que a marca seja de qualidade e que utiliza peixes “limpos”. As gestantes devem 
consultar o médico antes de tomar qualquer medicação, incluindo os suplementos.  
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O estresse causado ao bebê durante o parto normal pode ser o diferencial 
para uma vida adulta saudável: ele ativa genes benéficos na criança que 
podem evitar uma série de doenças, como diabetes, obesidade e leucemia 

Por muito tempo, o parto normal não foi visto com bons olhos no Brasil. Embora ainda 
enfrente alguma resistência entre as gestantes menos informadas, o parto normal oferece 
uma série de vantagens aos bebês. Segundo estudo recém-publicado, ele pode, inclusive, 
alterar positivamente alguns genes da criança, que se torna mais saudável que bebês 
nascidos a partir de cesarianas feitas sem necessidade. 
 
Estudos apontam que o parto por cesariana pode levar a criança a desenvolver uma série 
de problemas de saúde ao longo da vida, como diabetes, obesidade, asma, doenças 
imunológicas e até leucemia. Em contrapartida, estudo publicado recentemente em 
American Journal of Obstetrics and Gynecology mostra que o estresse causado pelo 
parto vaginal leva a algumas mudanças benéficas nas células-tronco do bebê, e que 
permanecem ao longo da vida. 
 
O estudo foi conduzido por pesquisadores do Karolinska Instituet, em Estocolmo, e 
envolveu a análise de genes no sangue de 60 bebês. Destes, 27 nasceram por parto 
normal e 33 por cesariana; 33 meninos e 27 meninas. Todos nasceram saudáveis, mas os 
resultados mostraram que as crianças nascidas por cesariana apresentaram quantidades 
significativamente maiores da chamada metilação do DNA. 
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Saiba porquê bebês que nascem por  
parto normal são mais saudáveis 



A metilação do DNA é uma mudança que acontece nos genes e é responsável por 
“ligar” ou “desligar” alguma característica, de acordo com fatores ambientais. Por 
exemplo, uma pessoa fumante pode “ativar” certos genes que evitam o 
desenvolvimento de câncer de pulmão. Em outras pessoas, esses mesmos genes 
podem se manter “desativados” e levar ao desenvolvimento da doença. O mesmo 
pode acontecer com a prática de exercícios físicos, que podem “desligar” os genes 
que levam à pressão alta ou à diabetes. 
 
O desenvolvimento de doenças depende tanto de nossos genes quanto do ambiente 
em que vivemos e dos hábitos que adotamos. Hábitos saudáveis podem ajudar a 
manter os genes ruins “desligados”, assim como o sedentarismo pode “ativar” genes 
que levam ao câncer, por exemplo. O que os pesquisadores constataram no estudo 
em Estocolmo foi que, durante o parto, o ato de passar pelo canal vaginal é 
estressante para o bebê. Essa experiência envia sinais ao organismo para “ativar” 
alguns genes para proteger a vida da criança que está nascendo. 
 
Quando o bebê nasce por cesariana, a falta desse estresse evita que alguns genes 
protetores sejam ativados. “Durante um parto vaginal, o feto é exposto a um 
aumento do nível de estresse, o que, de uma forma positiva, vai preparar o feto para 
a vida fora do útero. Esta ativação dos sistemas de defesa do feto não ocorre quando 
uma cesariana é realizada”, explica o pediatra Mikael Norman, um dos autores do 
estudo. 
 
Infelizmente, o Brasil ainda está no topo do ranking de cesarianas, com a marca de 
47% de todos os partos realizados no País. Na China, segundo colocado, as 
cesarianas correspondem a 46% dos partos. Ambos os países estão muito acima dos 
15% indicados pela Organização Mundial de Saúde. 
 
Embora o procedimento seja mais caro, a cesariana ainda é defendida por alguns 
médicos como mais segura. Há, ainda, gestantes que escolhem a cesariana por 
conveniência de agenda, por crendices e até por motivos astrológicos.  
 
É necessário que as gestantes busquem por informação e que recorram à cesariana 
apenas quando necessário, quando a vida do bebê ou da mãe estiver em risco. E 
também se faz necessário que os médicos reforcem que a cesariana é uma cirurgia de 
grande porte e que, assim como toda cirurgia, pode levar a implicações. 
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Cinco medidas para reduzir  
o risco de câncer de mama 

Veja como cuidados simples com o corpo e com a dieta 
podem ajudar você manter-se longe das estatísticas do câncer 

O câncer de mama e os métodos preventivos sempre tiveram destaque no blog Mais 
Saúde. Duas grandes recomendações que demos  foram evitar a obesidade e praticar 
exercícios.  Agora, ampliamos a lista e esperamos que ela seja prática em seu dia a dia. 
 
Você pode pensar que manter o peso equilibrado e caminhar/exercitar-se significam as 
mesmas coisas. Mas um estudo recente, publicado na Cancer Epidemiology, Biomarkers 
& Prevention, mostrou que a caminhada é benéfica independentemente do seu peso. Não 
importa se você está acima do peso, se é magro ou normal, o exercício diário irá beneficiá-
la na redução do risco do câncer de mama. Como bônus, além da prevenção, você manterá 
uma atividade física regular, se não tiver problemas com alguns quilinhos a mais. 
 
Confira a seguir nossas cinco dicas para ajudá-la na prevenção do câncer de mama. 
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1. Faça exercícios diários – mesmo que seja caminhar 
Um estudo da Sociedade Americana do Câncer, com mais de 73 mil mulheres, mostrou 
que sete horas de caminhada por semana reduz em 14% o risco de desenvolver câncer de 
mama. As mulheres que realizaram um exercício mais vigoroso, como correr, andar de 
bicicleta, nadar ou dançar, por volta de sete horas semanais, tiveram o risco da doença 
diminuído em 25%. Portanto, caminhar é bom, mas o exercício suado é ainda melhor. 
 
2. Não fume 
O aumento do risco é especialmente alto para as mulheres que começam a fumar quando 
mais jovens. As mulheres que começaram a fumar antes do seu primeiro período 
menstrual apresentam risco 61% maior de ter câncer de mama do que as não-fumantes. 
Talvez isso ocorra pelo fato de os tecidos dos seios serem muito jovens e, portanto, mais 
sensíveis às substâncias cancerígenas presentes nos cigarros. 
 
Esteja alerta para o fumo passivo. Se você vive com um fumante inveterado, mantenha-se 
longe da fumaça o mais que puder e deixe a casa sempre arejada. Não permita que fumem 
em seu carro, especialmente, com crianças dentro. 
 
3. Evite comer carnes bem passadas ou carbonizadas 
Quando as gorduras da carne são cozidas em alta temperatura, a gordura forma químicos 
cancerígenos, chamados aminas heterocíclicas. Quanto maior for a temperatura e maior a 
exposição da gordura ao calor ou às chamas, mais desses agentes cancerígenos são 
formados. Portanto, evite cozinhar demais as carnes e, especialmente, evite comê-las 
carbonizadas ou enegrecidas. 
 
4. Limite a terapia de reposição hormonal 
Este é um tema complexo e polêmico e a situação de cada mulher é diferente. Se você está 
considerando fazer a terapia hormonal para ajudar nos sintomas da menopausa, discuta 
os prós e contras desse tratamento com o seu médico. Se você tomar esses hormônios, 
considere tomar a menor dose, mas que lhe seja eficaz, pelo menor tempo possível, para 
limitar o riscos. 
 
5. Tenha filhos antes dos 35 anos 
Mais e mais mulheres estão tendo seus primeiros filhos mais tarde, o que tem muitas 
vantagens. Porém, esteja ciente de que as mulheres que esperam ficar mais velhas para 
engravidar têm risco um pouco mais elevado para o câncer de mama. Especialmente se 
você tem um histórico familiar de câncer de mama, pode pesar esse fator na decisão sobre 
o momento de ter filhos, se assim desejar. 
 
As mulheres que nunca tiveram filhos também apresentam risco um pouco maior, 
provavelmente, porque a gravidez faz com que o tecido mamário amadureça, tornando os 
seios menos sensíveis a agentes cancerígenos. 
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Exposição a certos contaminantes químicos  
encontrados em produtos de beleza e de limpeza  
doméstica antecipa a menopausa em até quatro 

anos 
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Com que frequência você utiliza produtos de beleza como esmaltes de unhas e spray 
para cabelos? Alguns deles podem levar mulheres à menopausa precoce. É o que 
aponta estudo publicado na revista médica internacional PLOS One. 
 
O estudo, liderado pela pesquisadora Dra. Natalia M. Grindler, analisou os níveis de 
presença de 111 componentes químicos em mais de 31 mil mulheres entre1999 e 2008. 
Os componentes químicos estudados são encontrados em produtos de beleza e de 
cuidados pessoais, como maquiagem, sprays de cabelos, perfumes, esmaltes de unha, 
batom, loções, e sabonete líquido. 
 
Os resultados mostraram que as mulheres que apresentaram níveis significativos 
dessas substâncias no sangue entraram na menopausa de dois a quatro anos antes que 
mulheres que não tiveram exposição significativa a esses produtos. Devido à 
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Produtos de beleza 
podem 
levar à menopausa 
precoce 



menopausa precoce, os ovários dessas mulheres deixaram de funcionar mais cedo do 
que o normal. Além da perda da fertilidade, elas passaram a apresentar riscos maiores 
de ter os ossos enfraquecidos (osteoporose) e de desenvolver doenças 
cardiovasculares. 
 
"Muitas dessas exposições químicas estão além do nosso controle, porque eles estão no 
solo, água e ar. Mas podemos nos educar sobre nossas exposições químicas do dia a dia 
e nos tornarmos mais consciente sobre plásticos e outros produtos domésticos que 
usamos", afirmou uma das autoras do estudo, Dra. Ambar Cooper. 
 
É quase impossível evitarmos completamente alguns destes produtos químicos, mas 
podemos tomar algumas medidas simples. Minimizar a exposição a pesticidas e evitar 
o contato direto de produtos de limpeza doméstica com a pele e as vias nasais são um 
bom começo. Tente comprar cosméticos "naturais" sempre que possível e evite 
fragrâncias sintéticas que contêm a substância nociva "ftalato". 
 
Também é importante ter em mente que o uso de plásticos no microondas não é uma 
prática recomendada, já que, com o aquecimento, eles liberam componentes químicos 
tóxicos diretamente na comida. No lugar de recipientes de plástico, use vidro para 
microondas ou papel. 
 
Mais detalhes sobre os produtos químicos específicos estudados estão disponíveis na 
publicação técnica, que pode ser acessada neste link. 
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Cérebro de bebê de mãe que  
se exercita funciona melhor 

Pesquisa da Universidade de Montreal  realizada com  
mulheres grávidas saudáveis  aponta que mães ativas dão à luz 
bebês com cérebro mais maduro que bebês de mães sedentárias 

Há até bem pouco tempo atrás, muitos obstetras aconselhavam suas pacientes grávidas 
a evitar o exercício físico. Mas isso mudou. Pesquisadores da Universidade de Montreal 
(Canadá) apresentaram recentemente suas conclusões sobre um estudo feito com 
mulheres grávidas e seus bebês recém-nascidos.  
 
A formatação do estudo foi simples. Foram selecionadas mulheres grávidas e saudáveis, 
que estavam entrando no segundo trimestre da gestação, divididas em dois grupos. 
Nenhuma delas fazia exercícios regulares. 
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Um grupo foi instruído a praticar um exercício aeróbico por, pelo menos, 20 minutos, 
três vezes por semana, em intensidade moderada. As voluntárias foram convidadas a 
exercitarem-se a tal ponto que resultasse em ligeira falta de ar. A maioria correu ou 
caminhou rápido. A outra metade das mulheres não se exercitou. 
 
Em ambos os grupos, as mulheres deram à luz a bebês saudáveis. E quando essas 
crianças completaram de 8 a 12 dias de idade, as mães os levaram para passar pelo teste 
de cérebro sofisticado. 
 
Os pesquisadores colocaram uma série de eletrodos suaves sobre a cabeça de cada bebê  
e, enquanto as crianças dormiam no colo de suas mães, era tocada uma série de sons no 
ouvido dos pequenos. Os eletrodos registraram as respostas cerebrais. 
 
Eles descobriram que os bebês das mães do grupo ativo, isto é, que praticou exercícios 
físicos, tinham cérebros mais maduros do que os filhos das mães sedentárias. Os 
pesquisadores acreditam que as crianças com cérebro mais maduro podem desenvolver 
a fala mais rapidamente. As pesquisas com esses bebês prosseguem para verificar os 
benefícios a longo prazo. 
 
Já se havia observado a melhora da função cerebral em adultos a partir da atividade 
física. Nos adultos, o exercício aeróbico libera uma substância química chamada “fator 
neurotrópico derivado do cérebro”, que estimula o desenvolvimento de novas células 
cerebrais e melhora as conexões entre elas. 
 
Um dos pesquisadores da Universidade de Montreal, Labonte-LeMoyne concluiu: “uma 
mulher fisicamente ativa durante a gravidez pode transmitir ao nascituro uma 
vantagem em termos de desenvolvimento do cérebro”. Outro pesquisador, Daniel 
Curnier, observou: “o sedentarismo aumenta os riscos de complicações durante a 
gravidez, a atividade pode facilitar a recuperação pós-parto, tornar a gestação mais 
confortável e reduzir o risco de obesidade nas crianças”. 
 
Portanto, se você está grávida, converse com seu médico sobre os benefícios do 
exercício físico para o seu caso. Este estudo dá uma outra razão para que as gestantes se 
mantenham ativas – o que é bom para a mãe, é bom para o bebê! 
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Saiba como identificar a 
Síndrome de Fadiga Crônica 

A Síndrome de Fadiga Crônica é uma doença controversa, sem 
causa específica e sem cura, mais comum em mulheres de 40  
a 50 anos. Conheça os sintomas e as opções de tratamento. 

Você já ouviu falar da Síndrome da Fadiga Crônica (SFC)? Identificada por um período 
longo e contínuo de cansaço, ela deixou de ser considerada um problema psicológico e 
começou a ser diagnosticada como uma doença física. 
 
A síndrome é mais comum em mulheres com idade entre 40 e 50 anos. O principal 
sintoma é a fadiga extrema, sem motivo aparente e que não diminui mesmo depois de 
uma boa noite de sono – parecido com o cansaço causado por baixa função da tireóide, 
por exemplo, mas, no caso da SFC, os níveis hormonais costumam ser normais. 
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Sintomas 
Para o diagnóstico da síndrome, os médicos consideram SFC períodos de fadiga 
constante superiores a seis meses, tanto física quanto mental. Pessoas com SFC 
também costumam apresentar “nebulosidade” mental crônica e algumas pacientes 
afirmam que não conseguem se manter em pé por muito tempo. Alguns sintomas 
adicionais possíveis são: dor de garganta, inchaço dos gânglios linfáticos, dores de 
cabeça crônicas, dores musculares inexplicáveis ou dores que podem passar de uma 
articulação a outra. 
 
A paciente americana Donna Flowers descreveu ao New York Times seus sintomas de 
SFC, diagnosticada após um episódio de mononucleose. “Eu dormia de 12 a 14 horas 
por dia, mas ainda sentia falta de sono. Tinha o que chamamos de 'névoa do cérebro’. 
Não conseguia pensar direito e mal conseguia ler. Eu não tinha energia para ir para 
fora da porta. Pensei que eu estava condenada. Eu queria morrer.” 
 
Os sintomas da SFC são variáveis e podem ser confundidos com depressão crônica. 
Também não existe um exame de sangue que possa identificá-la com precisão. Por 
isso, para o diagnóstico correto, é preciso passar por exame físico e uma bateria de 
exames de sangue, incluindo a conferência dos níveis hormonais. 
 
Causas 
A causa da SFC é desconhecida, mas muitos pacientes relatam alguma infecção viral 
logo antes dos primeiros sintomas. Outras teorias incluem exposição ambiental ou 
tóxica. Muitos especialistas acreditam que a síndrome seja causada por um conjunto 
de fatores, incluindo o estresse. 
 
Estudos realizados em 2013 nos EUA e no Japão analisaram o resultado de exames de 
ressonância magnética especial em pacientes com SFC. Eles apontaram mudanças 
nos cérebros dos pacientes, com inflamação no cérebro e na medula espinhal. Por 
isso, alguns especialistas acreditam que a síndrome é uma forma de encefalomielite. 
 
Tratamento 
Não há um tratamento específico para a SFC, mas é possível amenizar seus sintomas. 
São receitados aos pacientes anti-inflamatórios que podem ser combinados com anti-
depressivos e pílulas para dormir. A prática de exercícios também é recomendada, 
assim como fisioterapia e acompanhamento psicológico. 
 
Embora ainda não tenha cura, a SFC vem sendo estudada por pesquisadores em todo 
o mundo – tanto sobre as causas quanto sobre tratamentos para o problema. 
Manteremos você informado sobre o assunto no blog Mais Saúde. 
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Estudo realizado ao longo de dez anos mostra que  
pessoas sexualmente ativas aparentam ser jovens;  
confira esse e outros benefícios do sexo para sua saúde 

Um estudo do Dr. David Weeks, psicólogo clínico do Royal Edinburgh Hospital, da 
Escócia, despertou nossa atenção: segundo o resultado da pesquisa, pessoas que 
fazem sexo com frequência aparentam ser mais jovens. 
 
O estudo foi realizado ao longo de dez anos. Dr. Weeks envolveu entrevistas com 
cerca de 3.500 homens e mulheres europeus e americanos, com idades entre 20 e 104 
anos (a maioria tinha média de idade de 45 a 55 anos). As perguntas eram sobre 
quantas vezes tiveram relações sexuais, o quanto gostaram e inúmeras outras 
questões acerca do estilo de vida de cada um.   Todos os entrevistados foram 
observados por meio de um espelho unidirecional por um grupo de seis juízes que 
adivinhou a idade dos indivíduos. Assim, o Dr. Weeks chegou a alguns dados 
estatísticos. 
 
Sua conclusão geral foi a de que o fator mais importante para a aparente jovialidade 
dos voluntário é uma vida fisicamente ativa e, em segundo lugar, ter uma vida sexual 
vigorosa. 
 
“A qualidade da atividade sexual, mantida por adultos mais velhos, é um preditor da 
boa saúde em geral e do bem-estar”, afirmou Dr. Weeks. Em um estudo sobre a 
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doença cardíaca, no País de Gales, de 1997, o risco de mortalidade foi 50% mais baixo no 
grupo de homens com alta frequência de orgasmos (duas vezes por semana ou mais) do 
que no grupo de baixa frequência. A satisfação sexual é um dos principais contribuintes 
para a qualidade de vida, ocupando níveis tão elevados como o compromisso espiritual 
ou religioso e outros fatores morais”, concluiu. 
 
Sua pesquisa indicou que fazer sexo, incluindo a masturbação, pelo menos três vezes por 
semana, seria suficiente para conferir o benefício de uma aparência mais jovem, isto é, 
de 7 a 12 anos a menos que sua idade cronológica. O psicólogo também descobriu que a 
atividade sexual que “tornaria o indivíduo mais jovem” é mais eficiente quando faz parte 
de um bom relacionamento com uma parceria fixa ao invés de sexo frequente com 
parceiros múltiplos e/ou ocasionais. 
 
Embora a investigação sexual seja, muitas vezes, mais subjetiva do que estudos médicos 
rigorosos (que medem, por exemplo, o nível de hormônios no sangue após o exercício), 
as conclusões do Dr. Weeks são coerentes com as de estudos anteriores, os quais 
sugeriram muitos benefícios decorrentes da atividade sexual regular. Entre esses 
benefícios estão melhor aparência da pele, melhor funcionamento do sistema 
imunológico, melhor controle de peso, menstruação mais regular em mulheres, vida útil 
mais longa, diminuição do estresse, melhora do sono e maior felicidade. 
 
As razões para o sexo ser tão benéfico são multifatoriais, e entre elas destacam-se: 
queima de calorias, tonificação dos músculos pélvicos e liberação de endorfina e 
hormônios que nos fazem sentir bem. Além do mais, pessoas que fazem muito sexo 
costumam se cuidar mais para continuarem atraentes. 
 
Alguns dos estudos mais rigorosamente controlados em relação à frequência sexual e a 
saúde relacionaram homens e câncer de próstata. Uma pesquisa realizada pela 
Universidade de Harvard mostrou que os homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por 
mês tiveram risco de morte por câncer de próstata 33% menor em comparação com 
aqueles que ejaculavam de 4 a 7 vezes por mês. 
 
Um estudo australiano mostrou resultados semelhantes. Os pesquisadores sentiram que 
o motivo pode estar ligado ao fato de que as ejaculações frequentes limpam os dutos 
prostáticos com regularidade, livrando-se das células potencialmente cancerígenas. 
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Embora doenças cardiovasculares estejam entre os 
problemas que mais matam mulheres em todo o mundo, 

as novas gerações não conseguem identificar os sintomas 

Doenças cardiovasculares estão entre problemas que mais matam mulheres em todo o 
mundo, inclusive no Brasil. Mulheres jovens que sofrem ataque cardíaco costumam 
não se recuperar tão bem quanto homens jovens que passam pela mesma situação. Um 
dos motivos estaria no fato de elas desprezarem e até ignorarem os sintomas. 
 
Quando se fala em ataque cardíaco, muitas pessoas ainda têm em mente cenas típicas 
de filme: uma dor intensa no peito seguida de morte praticamente instantânea. O que 
muitos não sabem é que, em especial entre as mulheres, ele ocorre de forma mais sutil 
e com sintomas variados. 
 
Uma pesquisa patrocinada pela American Heart Association e publicada em 
Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes entrevistou 30 mulheres com 
idade entre 30 e 55 anos e que estavam se recuperando de ataque cardíaco recente.  
 
Liderada por Dra. Judith Lichtman, a pesquisa apontou que, ao sentirem os sintomas, 
as mulheres costumam subestimar a causa. Além de não pensarem se tratar de ataque 
cardíaco, elas procuram ajuda mais tardia, entre outros motivos, por estarem ocupadas 
cuidando da família. 
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Os sintomas mais frequentes de ataque cardíaco entre mulheres, segundo a American 
Heart Association, são: 
 
- Pressão no peito, sensação de aperto ou dor na parte central. Pode ser constante por 
alguns minutos ou mais breve, alternado com pausas. 

- Dor ou desconforto em um ou ambos os braços, nas costas, pescoço, mandíbula e/ou 
estômago. 

- Falta de ar acompanhada ou não de desconforto no peito. A falta de ar pode vir sem 
motivo aparente, sem que a pessoa tenha feito qualquer exercício físico. 

- Suor frio, náuseas ou vertigens. 

Da mesma forma com que acontece nos homens, a dor e o desconforto no peito são os 
principais sintomas de ataque cardíaco também entre as mulheres. Mas, entre elas, é 
muito comum que eles sejam acompanhados dos demais listados. Ainda segundo o 
estudo, é comum que as vítimas confundam os sintomas com uma gripe forte ou uma 
crise de refluxo ácido. 
 
Então, se você tem histórico familiar de doença cardíaca ou apresenta fatores de risco, 
fique atenta aos sintomas. Os fatores de risco incluem pressão alta, colesterol alto, 
obesidade, diabetes, sedentarismo e tabagismo. Quanto mais fatores você apresentar, 
maior o risco. 
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