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O Programa de Educação Tutorial (PET) foi implantado no
curso de Educação Física da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), em janeiro de 2006, no campus da
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FAEFI). O PET
Educa atualmente é composto por um tutor, Prof. Dr.
Guilherme Morais Puga, e quatorze petianos entre bolsistas e
não bolsistas. O grupo promove atividades que contribuem
para a formação acadêmica e complementam a matriz
curricular. Dentre as atividades oferecidas estão: oficinas,
minicursos, ciclo de seminários, leitura de livros, Cine Educa e
Semana Científica do PET Educação Física. Todas as
atividades realizadas proporcionam experiências únicas de
aprendizagem, aperfeiçoamento e excelência curricular, que
abrem portas importantes para a formação pessoal e
profissional como a participação em congressos nacionais e
internacionais, intercâmbios, iniciações científicas, programas
de mestrado, dentre outros. (PET Educa, 2021).

O QUE É O PETO QUE É O PET
EDUCAÇÃO FÍSICA?EDUCAÇÃO FÍSICA?



SAÚDE MENTAL,SAÚDE MENTAL,
ATIVIDADE FÍSICA EATIVIDADE FÍSICA E

NUTRIÇÃONUTRIÇÃO
Cada vez mais, a saúde mental tem sido uma preocupação dos
órgãos, profissionais e população em geral. A ocorrência de
transtornos mentais e do comportamento tem aumentado em
nossa sociedade e a atividade física e a nutrição são importantes
aliadas no tratamento e prevenção desses transtornos e
patologias. 

Nesse sentido, este manual sobre saúde mental, atividade física e
nutrição tem como objetivo reunir conteúdo relevante sobre a
temática bem como incentivar a adoção de hábitos saudáveis que
favorecem a saúde mental. Para isso, foi feito um recorte e
selecionados dez transtornos/patologias: depressão, transtorno de
ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção
com hiperatividade (TDAH), transtornos alimentares, síndrome de
Burnout, transtorno do espectro autista, doença de Parkinson,
doença de Alzheimer e esquizofrenia. 

Em conjunto com o tratamento terapêutico, os efeitos positivos da
prática de atividade física sobre a saúde mental quando realizada
de maneira orientada, respeitando as individualidades e
necessidades do praticante, bem como a adoção de bons hábitos
nutricionais são discutidos neste manual a fim de estimular a sua
prática.
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 A depressão é uma doença crônica generalizada que
pode afetar os pensamentos, o humor e a saúde física. Ela
é caracterizada por baixo humor, falta de energia, tristeza,

insônia e uma incapacidade de aproveitar a vida (CUI,
2015). Em 2010, estimou-se que, no mundo, 298 milhões
de pessoas tenham apresentado depressão, sendo que 187
milhões são mulheres (DALGALARRONDO, 2019).

 Ela é uma das principais doenças causadoras de perda de
anos de vida produtiva (DALY Disability Adjusted Life
Years). Além disso, ter depressão aumenta em 20 vezes o
risco de suicídio, com estudos epidemiológicos indicando
que 15 a 40% das pessoas com depressão maior já
tentaram o autoextermínio (DALGALARRONDO, 2019). 

DEPRESSÃODEPRESSÃO
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Dica de filme
Um filme que retrata como a depressão
pode estar presente, de diversas formas, nas
relações familiares é Pequena Miss
Sunshine. Nas conversas de Olive com o tio
Frank, que vai morar com a família dela
após tentar o suicídio, vem à tona a
temática da depressão, com impactos para
a convivência familiar diária (INSTITUTO DE
PSIQUIATRIA PAULISTA, 2021).

As síndromes depressivas têm como elementos mais
salientes o humor triste e, na esfera das escolhas, o
desânimo, mais ou menos marcantes. Também podem
estar presentes, em formas graves de depressão, sintomas
psicóticos (como delírios e/ou alucinações), marcante
alteração psicomotora (geralmente lentificação ou
estupor), assim como fenômenos biológicos (neuronais ou
neuroendócrinos) associados (DALGALARRONDO, 2019).



DEPRESSÃO e nutriçãoDEPRESSÃO e nutrição

A alimentação vai além do ato de comer, a ingestão de
nutrientes e a deficiência dos mesmos pode estar
relacionado com diversas doenças apresentadas pelo
organismo. Alguns alimentos estão associados com a
prevenção e outros com o risco de determinadas
patologias. Na depressão existem estudos que
demonstram casos com consumo ideal e outros com
deficiência de certos nutrientes que se correlacionam,

respectivamente, com a prevenção e com uma maior
prevalência de sintomas depressivos. 
 

Alguns nutrientes estão interligados com esse distúrbio
como forma de prevenção, como o magnésio, o zinco, a
vitamina B6, a vitamina B12, as fibras e a lactose, ou seja,

se apresentaram como associados a menor risco de
desenvolvimento do transtorno. Alguns destes estão
presentes em boas quantidades em diversos tipos de
alimentos, como abacate, amêndoas, vegetais de
coloração verde escura, leite, alimentos integrais,
leguminosas, entre outros.  

 

Nutrição associada com a prevenção e o riscoNutrição associada com a prevenção e o risco
de depressãode depressão
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DEPRESSÃO e nutriçãoDEPRESSÃO e nutrição

A deficiência de alguns desses compostos importantes para o
organismo esteve relacionada com uma maior prevalência de
sintomas depressivos, como a deficiência sérica de vitamina D e
menor consumo de triptofano (aminoácido considerado
essencial, ou seja, necessita ser ingerido para atingir os níveis
necessários no organismo). Esse aminoácido é precursor da
síntese de um neurotransmissor, a serotonina, que possui papel
importante na fisiopatologia do distúrbio, e também de um
hormônio, a melatonina, responsável pela regulação do sono.

Sendo assim, a deficiência desse aminoácido pode causar uma
maior prevalência de sintomas depressivos.

 Além disso, o consumo de grãos refinados com alto teor de
gordura demonstraram grande associação com o risco
aumentado de depressão. No entanto, os estudos ressaltam a
difícil conclusão dessa afirmação uma vez que os indivíduos
analisados já estavam com o diagnóstico do transtorno,

portanto podem ter mudado os seus hábitos alimentares após
a caracterização da depressão. 

O acompanhamento por um bom profissional especializado e
um nutricionista, além do tratamento medicamentoso, se
fazem necessários para um maior controle. 

Nutrição associada com a prevenção e o riscoNutrição associada com a prevenção e o risco
de depressãode depressão
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DEPRESSÃO E ATIVIDADE FÍSICADEPRESSÃO E ATIVIDADE FÍSICA
 A literatura ja mostra que a atividade física tem um papel
fundamental no tratamento da depressão  (Moraes, Deslandes,
Ferreira et al. 2007). É importante reforçar que a atividade física
pode ser considerada qualquer movimento corporal produzido
pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético
maior do que o dos níveis de repouso. Diferentemente o
exercício é uma atividade planejada, estruturada e repetitiva,

que tem como objetivo final ou intermediário aumentar ou
manter a saúde/aptidão física. Tanto a atividade quanto o
exercício podem propiciar benefícios agudos e crônicos,
podendo ser citados: melhora no condicionamento físico;

diminuição da perda de massa óssea e muscular; aumento da
força, coordenação e equilíbrio; redução da incapacidade
funcional, da intensidade dos pensamentos negativos e das
doenças físicas; e promoção da melhoria do bem estar e do
humor. 
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DEPRESSÃO E ATIVIDADE FÍSICADEPRESSÃO E ATIVIDADE FÍSICA
Alguns estudos associam melhoras nos quadros de depressão
como resultantes da prática de atividade físicas. Essas melhoras
estão relacionadas ao aumento da plasticidade neural, melhora
no fluxo sanquineo cerebral, melhora nas sinapses cerebrais,
liberação de neurotransmissores e hormônios que melhorasm o
estado do humor, melhora na melhorar e na cognição (Di Liegro
et al, 2019). Sendo assim, é de grande importância associarmos
as atividades físicas e/ou exercícios físicos como uma forma, não
só de auxílio ao tratamento mas também na prevenção contra
a depressão, visto que essa prática possui vários benefícios. 
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Transtorno de AnsiedadeTranstorno de Ansiedade
Os transtornos de ansiedade estão entre as condições
psiquiátricas mais frequentes na população em geral,
apresentando prevalência mundial de cerca de 17 a 30%

(DALGALARRONDO, 2019). Além disso, segundo pesquisa
intitulada “COVID-19 and mental health in Brazil:
Psychiatric symptoms in the general population”,

desenvolvida entre maio e julho de 2020, mais de 80% dos
entrevistados apresentavam sintomas de ansiedade.

 Alguns dos transtornos de ansiedade são: transtorno de
ansiedade generalizada (TAG), transtorno de pânico,

transtorno de ansiedade social (fobia social) e transtorno
obsessivo-compulsivo (TOC). 
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Transtorno de AnsiedadeTranstorno de Ansiedade

Físicos: taquicardia, palpitação, dor torácica (dor no
peito), sudorese, tremor, dispneia (falta de ar),
taquipneia (respiração acelerada), hiperventilação,

cefaleia (dor de cabeça), tontura / vertigem,

desconforto gastrointestinal (náuseas, constipação,

diarreia), poliúria (aumento do volume urinário), boca
seca, tensão e fadiga muscular, parestesias (dormência
ou formigamento), alterações no sono e no apetite.

Cognitivos: dificuldade de concentração (prejudica
processos de aprendizagem e memória), pensamentos
catastróficos, hipervigilância, medo de perder o
controle sobre suas próprias ações.

Comportamentais: inquietação, isolamento, esquiva.

Emocionais: medo, angústia, apreensão, tensão,

irritabilidade, impaciência, raiva, labilidade do humor.

Caracterizam-se pelo excesso (desproporção) e/ou pela
persistência de medo e de ansiedade. Dessa maneira,

“prejudicam a vida pessoal, social e ocupacional”
(DALGALARRONDO, 2019, p. 647) e, consequentemente, a
qualidade de vida do indivíduo. Os principais sinais e
sintomas são: 
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Transtorno de AnsiedadeTranstorno de Ansiedade

Dica de filme
 Existem diversos filmes que retratam os
transtornos de ansiedade, sendo um
deles a obra “Máfia no divã” de 1999, sob
direção de Harold Ramis, em que o
personagem Paul Vitti (Robert De Niro) é
diagnosticado com transtorno de pânico.
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE E NUTRIÇÃOTRANSTORNO DE ANSIEDADE E NUTRIÇÃO

 Os transtornos de ansiedade são muito prevalentes na
população e podem levar ao desenvolvimento de outros
transtornos mentais e alimentares, caso não sejam tratados. A
medicação e a psicoterapia são as principais formas de
tratamento, mas também a qualidade da alimentação colabora
para a melhora da saúde mental, podendo representar uma
importante intervenção, principalmente, para aqueles
indivíduos resistentes ao tratamento convencional.

O papel da nutrição no tratamento dos
transtornos de ansiedade

 

 Associação entre alimentação e diminuição dos
sintomas de ansiedade

  Muitos estudos mostram que uma alimentação adequada,

com o consumo de alimentos integrais, carnes magras, frutas e
vegetais está relacionada com um menor risco de diagnóstico
de ansiedade. Por outro lado, o consumo elevado de alimentos
ultra processados, fastfoods, alta ingestão de açúcares e
bebidas alcoólicas têm sido associados com maiores sintomas
psiquiátricos. 
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE E NUTRIÇÃOTRANSTORNO DE ANSIEDADE E NUTRIÇÃO

Alimentos com características antioxidantes (cúrcuma,

frutas cítricas como abacaxi, laranja, goiaba e limão), pois
regulam a quantidade dos radicais livres no organismo,

colaborando para a redução da situação de estresse
oxidativo, o qual está envolvido com o surgimento da
ansiedade. 

Alimentos ricos em fibras (aveia, leguminosas, frutas,
verduras) são carboidratos não digeríveis que aumentam a
saciedade e podem auxiliar no controle da ingestão
alimentar. 
Alimentos probióticos (iogurtes e leite fermentado) e
prebióticos (frutas e hortaliças) promovem a manutenção da
saúde intestinal. 

 A carência de nutrientes característica desse padrão alimentar
pode levar a elevação do hormônio do estresse (cortisol) e ao
desequilíbrio da flora intestinal (disbiose), e esses fatores
contribuem para os sintomas de ansiedade. Por isso, a
qualidade da dieta associada a um estilo de vida saudável pode
auxiliar na prevenção e trazer melhorias para a ação
terapêutica. 

 Alimentos que podem auxiliar no tratamento:

 

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

17



Influência do comportamento alimentar na
ansiedade

Não há evidências científicas que a suplementação de
triptofano e ômega-3 em específico melhoram os sintomas de
ansiedade. Enfim, é recomendado uma alimentação que
contenha mais alimentos in natura ou minimamente
processados e menos alimentos industrializados. Ou seja,

descasque mais e desembale menos.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE E NUTRIÇÃOTRANSTORNO DE ANSIEDADE E NUTRIÇÃO

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

18



TRANSTORNO DE ANSIEDADE ETRANSTORNO DE ANSIEDADE E
ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA

Os tratamentos mais utilizados e eficazes para o transtorno de
ansiedade estão relacionados ao uso de medicamentos, que
muitas vezes possuem efeitos colaterais indesejáveis e em
algumas populações como em jovens, não tem resultados
sempre positivos. Assim a prática de atividades físicas em
conjunto com a terapia comportamental cognitiva, são
estratégias que podem ser utilizada para reduzir esse
transtorno (Zika e Becher, 2021). 

A prática de atividades físicas pode melhorar o bem estar, a
satisfação pessoal, a função cognitiva e também o humor e a
ansiedade. Em contrapartida, a inatividade física e o
sedentarismo, está diretamente associado com o aumento dos
sintomas depressivos e de ansiedade (Aichberger et al, 2010).

Vários mecanismos e fatores estão associados à melhora no
transtorno de ansiedade pela prática de atividades físicas como
a liberação de hormônios e neurotransmissores relacionados ao
bem-estar e a satisfação pessoal, a distração da pessoa
praticante dos problemas diários ou da rotina durante e após a
prática das atividades, e a redução de sentimentos e
pensamentos negativos com a prática (Aichberger et al, 2010;

Zika e Becher, 2021).
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE ETRANSTORNO DE ANSIEDADE E
ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA

Para o transtorno de ansiedade o mais recomendável são
exercícios aeróbicos em intensidades moderadas, e aliadas a
atividades que proporcionem prazer, aumentando assim a
motivação.

Caminhadas intensas são recomendadas para aliviar os
sintomas, assim como exercícios de bicicletas de academia,

com a duração de em média 30-40 minutos.

Exercícios resistidos podem ser aliados, entretanto desde que
não se tornem muito estressante, com séries variando de 3
conjuntos de 12 repetições para exercícios como Leg press,
máquina de supino, rosca direta, bíceps na máquina,

desenvolvimento articulado e outros aparelhos, buscando
treinos gerais para todo o corpo. É possível também sempre
aliar alongamentos de 5 minutos de forma a permitir o
relaxamento e alivio.

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

20



 Referências

AICHBERGER, M. C.; BUSCH, M. A.; REISCHIES, F. M.; STRÖHLE, A.; HEINZ, A.; RAPP, M. A.

(2010). Effect of physical inactivity on cognitive performance after 2.5 years of follow-up:

longitudinal results from the Survey of Health, Ageing, and Retirement (SHARE).

GeroPsych, Washington, v. 23, n. 7, 2010. 

ALVARENGA, M.; FIGUEIREDO, M.; TIMERMAN, F.; ANTONACCIO, C. Nutrição
Comportamental: Terapia cognitivo-comportamental na nutrição. In: Nutrição
Comportamental. 1. ed. Barueri: Editora Manole Ltda., 2015. 

APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Tradução de

Maria Inês Corrêa Nascimento et al.  5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

Associação Americana de Psiquiatria. Os transtornos depressivos. Manual de Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais. 5. ed. 2013.

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 3. ed.

Porto Alegre: Artmed, 2019. 

GOULARTE, Jeferson Ferraz et al. COVID-19 and mental health in Brazil: Psychiatric
symptoms in the general population. Journal of Psychiatric Research, [s. l.], v. 132, p. 32-

37, Jan. 2021. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038563/. Acesso em: 20
ago. 2021.

JACKA, F. N. et al. Association of Western and traditional diets with depression and anxiety
in women. American journal of psychiatry, [s. l.], v. 167, n. 3, p. 305-311, 2010.

LANDEIRA-FERNANDEZ, J.; CHENIAUX, E. Cinema e loucura: conhecendo os transtornos

mentais através dos filmes. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

21



 Referências

SOUZA, D. T. B. de; MORAIS LÚCIO, J. de; ARAÚJO, A. S. Ansiedade e alimentação: uma 

análise inter-relacional. II CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - 

CONBRACIS. 2. 2017.

VELTEN, J. et al. Lifestyle choices and mental health: a representative population survey. 

BMC psychology, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 1-11, 2014.

ZIKA, M. A.; BECKER, L. Physical Activity as a Treatment for Social Anxiety in Clinical and 

Non-clinical Populations: A Systematic Review and Three Meta-Analyses for Different Study 

Designs. Front Hum. Neurosci., Switzerland, v. 15, Jun. 2021..

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

22



TRANSTORNO BIPOLARTRANSTORNO BIPOLAR  
O transtorno bipolar e os transtornos relacionados representam
uma espécie de ponte entre os transtornos do espectro de
esquizofrenia e os transtornos depressivos, em termos de
sintomatologia, história familiar e genética (APA, 2014). Nesse
transtorno ocorrem duas síndromes com características clínicas
opostas: mania e depressão. (LANDEIRA-FERNANDEZ &

CHENIAUX, 2010).

A síndrome maníaca se caracteriza principalmente pela euforia
(ou alegria patológica), elação (expansão e engrandecimento do
eu) e taquipsiquismo (aceleração de todas as funções
psíquicas).

Alguns dos principais sinais e sintomas: aumento da
autoestima, insônia (ou diminuição da necessidade de sono),

loquacidade (paciente “mais fala do que pensa”), logorréia,

distraibilidade, agitação psicomotora, irritabilidade, arrogância,

heteroagressividade, desinibição social e sexual, tendência
exagerada a comprar objetos ou doar seus pertences, ideias de
grandeza e importância social (podem configurar delírios e
alucinações com esse conteúdo).
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TRANSTORNO BIPOLARTRANSTORNO BIPOLAR  
Podem ocorrer também sintomas maníacos de menor
intensidade, quando não se observa prejuízo social ou
ocupacional significativo - são chamados de episódios
hipomaníacos. Há também o episódio misto, em que se
misturam sintomas maníacos e depressivos (LANDEIRA-

FERNANDEZ & CHENIAUX, 2010). Subtipos de síndromes
maníacas segundo Dalgalarrondo (2019): franca/grave,

irritada/disfórica, mista, hipomania, ciclotimia, mania com
sintomas psicóticos.

Os episódios maníacos/hipomaníacos se alternam ao longo do
transtorno, podendo ser intermediados por períodos de total
normalidade.
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TRANSTORNO BIPOLARTRANSTORNO BIPOLAR  

Transtorno bipolar tipo I: episódios depressivos leves a
graves, intercalados com fases de normalidade e fases
maníacas bem caracterizadas 
Transtorno bipolar tipo II: episódios depressivos leves a
graves, intercalados com períodos de normalidade e
seguidos de fases hipomaníacas (não apresenta fases
evidentemente maníacas)
Transtorno ciclotímico: muitas fases depressivas, maníacas,
hipomaníacas ou mistas num curto período, com apenas
breves períodos de remissão
Transtorno bipolar e relacionado induzido por
substância/medicamento
Transtorno bipolar e relacionado devido a outra condição
médica
Transtorno bipolar e relacionado especificado
Transtorno bipolar e relacionado não especificado

Subtipos do transtorno bipolar (DALGALARRONDO, 2019):
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Dica de filme
 Os episódios maníacos do transtorno bipolar
são retratados em muitas obras do audiovisual.
Destacamos o filme Mr. Jones (1993), no qual o
personagem de mesmo nome ilustra o
transtorno bipolar, exibindo um
comportamento eufórico, desinibido e de alto
risco. Jones já foi internado várias vezes, a
primeira delas em um episódio de depressão,

mas não segue corretamente o tratamento, por
não se sentir doente. Pelo contrário, relata se
sentir muito bem durante os momentos de
euforia, e que gosta de se sentir assim - o que é
bastante comum dentre os pacientes que
apresentam esse transtorno (LANDEIRA-

FERNANDEZ & CHENIAUX, 2010). 

TRANSTORNO BIPOLARTRANSTORNO BIPOLAR  
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TRANSTORNO BIPOLAR E NUTRIÇÃOTRANSTORNO BIPOLAR E NUTRIÇÃO
  O transtorno bipolar é caracterizado por oscilações súbitas e

frequentes de humor. O indivíduo pode experimentar episódios
de depressão grave ou, em vez disso, exaltação extrema e
energia excessiva, e essa instabilidade pode ser acompanhada
por distúrbios de pensamento, distorções de percepção e
prejuízo no convívio social. Essas questões geram
consequências diretas no comportamento alimentar, podendo
acarretar em mudanças e prejuízos nutricionais.

Ademais, os estabilizadores do humor e antipsicóticos de
segunda geração, comumente utilizados no tratamento,

podem ocasionar ganho de peso e alguns efeitos colaterais, o
que pode levar a interrupções precoces no tratamento,

aumento da morbidade, mortalidade e o sofrimento associados
ao transtorno.  Estudos comprovam a eficácia de intervenções
não farmacológicas para prevenir o ganho de peso associado à
medicação entre adultos com transtornos psiquiátricos. Dentro
desse manejo, estão inseridas estratégias de intervenções
nutricionais e a terapia cognitivo-comportamental. Fazer
mudanças na alimentação pode melhorar a eficácia do
tratamento, aumentando a sensação de controle do paciente e
enfrentamento do transtorno bipolar.
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  Além disso, a maior morbidade, a mortalidade e o sofrimento

associados ao transtorno bipolar não estão simplesmente
relacionados ao impacto direto dos sintomas psiquiátricos. Há
também uma variedade de condições clínicas associadas que
vêm sendo citadas em estudos focados em doenças crônicas
nesta população, as quais são significativamente influenciadas
por fatores do estilo de vida. Portanto, a qualidade da dieta tem
relevância no transtorno bipolar, contribuindo para o aumento
da prevalência dessas comorbidades, como obesidade e
diabetes tipo 2. 

Não existe uma dieta específica para o transtorno. No entanto, é
importante fazer escolhas dietéticas saudáveis que ajudem na
manutenção do peso adequado, fornecendo assim uma
qualidade de vida ao indivíduo. 
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Evitar a dieta do estilo "ocidental" que é rica em carnes
vermelhas, gorduras saturadas e gorduras trans e
carboidratos simples, tendo em vista que esse estilo de
alimentação está associado a um risco maior de obesidade,

diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. 

Manter a ingestão equilibrada, priorizando alimentos
protetores e ricos em nutrientes. Esses alimentos incluem
frutas frescas, vegetais, legumes, grãos inteiros, carnes
magras, peixes de água fria, ovos, laticínios com baixo teor
de gordura, produtos de soja e nozes e sementes. Esses
alimentos fornecem os níveis de nutrientes necessários para
manter uma boa saúde e prevenir doenças em geral.

Observar a ingestão calórica e praticar exercícios
regularmente para manter um peso saudável. 

 Essas opções incluem: 
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TRANSTORNO BIPOLAR E ATIVIDADE FÍSICATRANSTORNO BIPOLAR E ATIVIDADE FÍSICA
O transtorno bipolar é atualmente gerenciado com medicações
e terapia. No entanto, estudos atuais demonstraram que, para
algumas pessoas, incluir exercícios no seu tratamento pode
trazer benefícios adicionais. Esses pacientes tendem a ser mais
sedentários do que a população geral e pouco se sabe do ponto
de vista dos pacientes sobre as barreiras e facilitadores para tal
prática. Como esses pacientes tendem a ser mais sedentários e
devido ao alto consumo de medicamentos, é importante
lembrarmos que esses fatos em conjunto podem fazer com
que pacientes com transtorno bipolar venham desencadear
diagnósticos de obesidade, doença em que é sabida a
contribuição dos exercícios físicos para a sua melhoria. 

Um estudo realizado com pessoas com transtorno bipolar
identificou que a maioria delas não se exercitavam
regularmente, nem mesmo sabiam como a prática regular
poderia influenciar positivamente sua doença. Em relação à
adesão ao exercício físico, a presença dos sintomas e do
estigma foram as barreiras mais importantes para praticar o
exercício físico. O apoio social, especialmente da família e dos
amigos, pode ser um facilitador da adesão ao exercício.
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Para a maioria das pessoas, o exercício pode ter um efeito
positivo no humor. Quando você se exercita, seu corpo libera
endorfinas, que são conhecidas como substâncias químicas
que fazem com que você se sinta bem. Por conta desses
benefícios, treinar pode ajudar algumas pessoas com transtorno
bipolar. Um estudo demonstrado em uma revisão descobriu
que, para algumas pessoas com transtorno bipolar, o exercício
ajudou a aliviar os sintomas hipomaníacos, que são menos
graves do que os sintomas maníacos. 

Além do mais, ajudou as pessoas a dormir melhor e
proporcionou um efeito calmante para algumas pessoas. Os
exercícios mais indicados incluem caminhar, correr e nadar. No
entanto, essa mesma revisão observou que, para outras pessoas
com transtorno bipolar, o exercício pode exacerbar os sintomas
maníacos. Isso poderia causar um efeito "espiral" piorando tanto
nos episódios maníacos quanto nos hipomaníacos. Por isso, o
exercício físico deve ser muito bem orientado por um
profissional experiente na patologia e também liberado pelo
seu médico, que deve acompanhar se para aquele paciente os
sintomas estão melhorando ou não.
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O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é
de muita importância na infância e na adolescência, mas é
também significativamente presente na vida adulta,

prevalecendo em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos,
segundo a última versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (APA, 2014). A característica principal deste
transtorno é a dificuldade em direcionar e manter a atenção a
estímulos internos e externos, pois o indivíduo possui a
capacidade prejudicada em organizar e completar tarefas bem
como graves dificuldades em controlar seus comportamentos e
impulsos (DALGALARRONDO, 2019).

Sendo assim, a dificuldade será maior quando o indivíduo
precisa estar em vigilância para detectar informação
infrequente, principalmente se esta não for muito atraente ao
sujeito. Além disso, há maiores dificuldades nos processos de
inibição ou supressão de respostas inapropriadas em
determinado contexto, isto é, há a presença de maior
impulsividade e menor autocontrole – o que prejudica a
regulação emocional (DALGALARRONDO, 2019)

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃOTRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO
COM HIPERATIVIDADE (TDAH)COM HIPERATIVIDADE (TDAH)
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Desatenção: divagação em tarefas, falta de persistência,

dificuldade de manter o foco, desorganização.

Hiperatividade: atividade motora excessiva quando não
apropriado, como remexer, batucar, ou conversar em
excesso. Nos adultos, pode se manifestar como inquietude
extrema.

Impulsividade: ações precipitadas sem premeditação e com
elevado potencial dano à pessoa. Comportamentos
impulsivos também podem se manifestar com intromissão
social, como interromper os outros em excesso, ou como
tomada de decisões importantes sem considerações acerca
das consequências a longo prazo.

Os sintomas mais frequentes são:

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃOTRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO
COM HIPERATIVIDADE (TDAH)COM HIPERATIVIDADE (TDAH)

Dica de filme
O filme canadense “Mommy” (2014), dirigido
por Xavier Dolan, conta a história turbulenta
entre uma mãe e seu filho adolescente,

diagnosticado com TDAH.
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O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)

consiste em um transtorno neurobiológico de causas genéticas.
Ele aparece durante a infância e pode acompanhar o indivíduo
por toda a sua vida. Ele é caracterizado por sintomas de
inquietude, impulsividade e desatenção.

Pacientes com TDAH possuem dificuldade em sentar à mesa
por um período de tempo para se alimentar corretamente, isso
pode fazer com que ele coma menos, ou até mesmo nada. O
indivíduo com uma baixa ingestão de alimentos pode
desenvolver uma série de complicações no organismo, como
baixo peso, epigastralgia e hiporexia. Por outro lado, há os
pacientes que possuem quadros de estresse e ansiedade, os
quais são amplificados por essa condição, podendo levar
qualquer pessoa, de qualquer idade, a procurar refúgio na
alimentação, agravando-se em uma hiperfagia. 
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Além disso, a criança com TDAH sente dificuldade em ficar
sentada no vaso por muito tempo, ou até mesmo parar o que
está fazendo para ir ao banheiro, o que pode contribuir para
quadros de constipação intestinal.

 Dessa forma, o papel do nutricionista se mostra fundamental
para a melhora da saúde e qualidade de vida desses pacientes.
É essencial estimular dietas equilibradas e individualizadas,
uma vez que cada um manifestará o transtorno de forma
individual. 

 É comum que muitas crianças com TDAH possuam deficiência
de nutrientes como ômega-3, zinco, ferro, magnésio, vitaminas
B6 e D, e essas deficiências podem causar comprometimento
cognitivo. Então, a correção da dieta e a suplementação dos
nutrientes adequados auxiliam o tratamento e leva a uma
redução no comportamento antissocial dos indivíduos. Além
disso, o ômega-3 parece melhorar a conclusão e a desatenção
das tarefas e também diminui sintomas do distúrbio como
agressividade, inquietação, impulsividade e hiperatividade.
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Outro fator importante é o equilíbrio da microbiota intestinal, a
qual é fundamental para a redução da neuroinflamação,

havendo então a possibilidade do uso de probióticos. Além
disso, é importante evitar alimentos que possuem
componentes nocivos à saúde desses indivíduos, incluindo
corantes artificiais, conservantes e açúcar, uma vez que pode
agravar os sintomas de TDAH, mas, vale ressaltar que os
desequilíbrios no açúcar no sangue podem fazer com que os
níveis de atenção caiam, junto com a pressão e disposição,

mostrando a importância de uma dieta equilibrada.

Um aspecto a ser ressaltado é o fato dos aminoácidos serem
utilizados para produzir neurotransmissores como a dopamina,

serotonina e norepinefrina, além de moléculas de sinalização
no cérebro. Então é indicado a ingestão de alimentos ricos
nessas macromoléculas, como carne de vaca, carne de frango,

peixes, ovos, queijos e leguminosas como a soja, ervilha e feijão. 
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Para melhor implementação da dieta balanceada e adequada é
importante criar dinâmicas em que o paciente entenda como a
preparação dos alimentos funciona, brincadeiras para que possa
sentir o cheiro, sabor e formato dos objetos. Estas atividades
podem ajudar na atenção plena e fazer com que o indivíduo crie
experiências que o façam ter mais disciplina, planejamento e
familiarização com a comida, principalmente em crianças.

Por fim, deve-se destacar que ainda não existem evidências
suficientes e são necessários mais estudos acerca desse tema.
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Ao tentarmos relacionar a prática de atividades/exercícios físicos
como medida de proteção para o transtorno de déficit de
atenção com hiperatividade (TDAH), existem evidências
científicas que sustentam o fato de que o exercício físico pode
ser um tratamento alternativo ou um complemento para essas
pessoas. Dentre as hipóteses que destacaram as possíveis
implicações da prática de atividade física em pessoas com
TDAH, postulam-se melhorias cognitivas associadas ao aumento
da liberação de fatores neurotróficos com a prática esportiva
crônica, o que levaria a uma melhora sináptica.

 Alguns estudos evidenciaram que o exercício físico influenciou
positivamente o comportamento e a atenção das crianças com
TDAH, produziu melhorias na força e habilidades motoras,
influenciou positivamente o comportamento e a atenção das
crianças e produziu melhorias na força e habilidades motoras. 
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Após uma intervenção com crianças com TDAH, foi constatado
que a atividade física melhora a atenção em meninos e
meninas com TDAH, sendo que a intervenção esportiva
direcionada no ambiente escolar pode ser um tratamento
complementar ao farmacológico em pacientes com problemas
de atenção, além de que aumentar as horas de atividade física
na escola e ter profissionais do esporte direcionando essas
atividades pode melhorar a evolução clínica dos pacientes com
TDAH. 

Estudos como este, nos fazem pensar em como agir como
profissionais da Educação Física lidando com um repertório
distinto de crianças. É nítido que a prática de
atividades/exercícios físicos é um forte aliado para o tratamento
para pessoas com transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade, não sendo necessariamente o único tratamento,

podendo ser um aliado a tratamentos psicológicos e
farmacológicos. 
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Os transtornos alimentares são caracterizados pela alimentação
perturbada, entendida enquanto um desafio clínico e uma
fonte de mortalidade preocupante na atualidade. O
comportamento alimentar, segundo Dalgalarrondo (2019),

reúne três dimensões básicas: fisiológico-nutritiva (aspectos
corporais envoltos na alimentação), afetiva-relacional (aspectos
envoltos do prazer e satisfação na alimentação) e sociocultural.
Quando há alguma problemática envolta em uma – ou mais –
dessas dimensões, pode-se ter então indícios para a emergência
de um transtorno alimentar.

Dalgalarrondo (2019) discorre que no território brasileiro os
transtornos alimentares são frequentes e cada vez mais
reconhecidos como problema de saúde pública. Aproximando
o resultado de dois estudos citados pelo autor, pode-se observar
a prevalência de 15% de comportamento alimentar alterado
numa população jovem entre 10 e 25 anos. São dois os
principais e que serão tratados nesta cartilha: a Anorexia
Nervosa e a Bulimia Nervosa.

Transtornos AlimentaresTranstornos Alimentares
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A Anorexia Nervosa se expressa enquanto presença de peso
corporal num nível abaixo do mínimo normal adequado para a
idade e a altura devido a restrição da ingestão calórica em
relação às necessidades (APA, 2014). Outras características estão
em volta de uma busca implacável de magreza e um medo
intenso de ganhar peso ou de engordar – mesmo estando com
o peso abaixo do normal –, e perturbação do modo de vivenciar
o peso ou a forma corporal, influenciando de forma indevida a
autoimagem corporal, que leva à negação da seriedade do
baixo peso corporal presente (DALGALARRONDO, 2014).

 A Bulimia Nervosa se expressa pelo que se convencionou
chamar de crenças bulímicas. Por meio dessas crenças, há a
ingestão, em um curto intervalo de tempo, de uma quantidade
de alimento definitivamente maior do que a maioria das
pessoas consumiria no mesmo período de tempo em
circunstâncias semelhantes (APA, 2014). A finalização do
episódio de compulsão alimentar é caracterizada por um mal-
estar, emergindo frequentemente sentimento de culpa e de
fracasso pela sensação de falta de controle sobre a alimentação.

Após esse episódio de ingestão, tem-se então comportamentos
compensatórios inapropriados a fim de impedir o ganho de
peso: vômitos induzidos, uso expressivo de laxantes e outros
medicamentos, jejum ou práticas exercícios em excesso (APA,

2014).

Transtornos AlimentaresTranstornos Alimentares
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Dica de filme
A Anorexia Nervosa é retratada no cinema por
meio do drama mexicano Maus Hábitos (2007),

sobre a história de vida de Elena, uma mulher que
apresenta uma fisionomia quase esquelética.

Observam-se diversos comportamentos postos
como alimentação perturbada, como restrição
extrema da ingestão alimentar, uso de
medicamentos para inibir apetite e até mesmo
comprar uma esteira eletrônica para fazer
exercícios excessivos, que se expressa aqui
enquanto comportamento compensatório
(LANDEIRA-FERNANDEZ & CHENIAUX, 2010).
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TRANSTORNOS ALIMENTARES E NUTRIÇÃOTRANSTORNOS ALIMENTARES E NUTRIÇÃO
Os transtornos alimentares são considerados transtornos mentais,
os quais são caracterizados por graves alterações do
comportamento alimentar. Geralmente, as principais
características dos indivíduos diagnosticados com transtornos
são: distúrbios na imagem corporal, controle excessivo ou
insuficiente da alimentação e comportamentos extremos para
controlar o peso e a forma física. Além disso, eles possuem
grandes prejuízos sociais e psicológicos. Portanto, o
acompanhamento multidisciplinar de um nutricionista e
psicólogo/psiquiatra é de extrema importância para o bem-estar
e saúde mental do indivíduo.

Os transtornos mais comuns são: Transtorno de Compulsão
Alimentar Periódica, Bulimia e Anorexia Nervosa. Além desses, a
Vigorexia, Ortorexia, Drunkorexia e Diabulimia      também são
exemplos. Os distúrbios citados são uns dos problemas de saúde
que mais crescem no mundo, devido a busca incansável pelo
corpo “perfeito”, tendo também uma maior prevalência entre
mulheres adolescentes e mulheres adultas jovens.
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O Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é
caracterizado por episódios de compulsão alimentar (ECA), nos
quais o indivíduo ingere uma grande quantidade de comida em
um curto período de tempo, seguido de uma sensação de
vergonha, perda de controle, nojo e angústia. O diagnóstico é
feito a partir da presença de ECA recorrentes; presença de pelo
menos três indicadores de perda de controle (comer rápido,

comer até ficar muito cheio e sentir-se envergonhado/culpado
após os episódios) e frequência e duração média dos ECA. Além
disso, o principal tratamento para esse distúrbio é intervenção
nutricional, psiquiátrica e medicamentosa.

A Bulimia Nervosa (BN) é a presença da compulsão alimentar
acompanhada de um comportamento compensatório,

geralmente na forma de exercícios intensos e excessivos, uso de
laxantes e diuréticos, realização de jejuns prolongados ou na
forma de indução do vômito. Além disso, esses indivíduos
possuem uma preocupação excessiva com seu peso e aparência,

restringindo sua alimentação ao extremo. A etiologia desse
distúrbio é associada com alterações emocionais, baixa
autoestima, hábitos alimentares ruins, cobrança excessiva em
relação a sua imagem, entre outros. Portanto, assim como no
TCAP e na AN, as intervenções terapêuticas mais aplicadas têm
sido a psicoterapia, terapia nutricional, grupo de autoajuda,

tratamento farmacológico e hospitalização, se necessário.
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TRANSTORNOS ALIMENTARES E NUTRIÇÃOTRANSTORNOS ALIMENTARES E NUTRIÇÃO
A Anorexia Nervosa (AN) caracteriza-se por uma perda de peso
intensa, devido a dietas muito restritivas. A principal causa desse
transtorno, assim como os outros, é a busca desenfreada pela
magreza, o que gera um quadro grave de distorção da imagem
corporal. Geralmente, os indivíduos anoréxicos têm um
emagrecimento brusco, amenorréia, braquicardia, baixa
temperatura corporal, obstipação e medo de ganhar peso. E
assim como a BN, a AN também é subdivida em 2 tipo: a
purgativa e a não purgativa.

Sendo assim, os transtornos alimentares tem uma característica
em comum: a desregulação dos sinais de fome e saciedade, por
isso a atuação de uma equipe multidisciplinar é de extrema
importância, salientando a função do nutricionista, psicólogo e
psiquiatra na recuperação do paciente. O nutricionista atua
incluindo a terapia nutricional, que é baseada na conscientização
do indivíduo em relação ao alimento, mostrando a ele que a
comida não é apenas um nutriente, mas também algo social.
Além disso, ele ajuda o indivíduo a identificar os sinais de
saciedade, que são perdidos com os transtornos.
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ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA

A anorexia nervosa e bulimia nervosa são transtornos
alimentares, portanto os exercícios físicas devem estar sempre
aliados aos tratamentos do médico e de nutricionista. O
exercício físico pode facilitar a regulação de emoções negativas
provocadas pelos distúrbios de bulimia, e principalmente, a
prática regular de atividades físicas pode melhorar a ingestão
de alimentos e controlar a fome e saciedade. Essas atividades
proporcionam melhora na liberação hormonal e no controle
neural da ingestão energética, produzindo efeitos positivos para
as pessoas com transtornos alimentares. Além da melhora no
controle da fome e saciedade, a prática de atividades físicas
proporcionam também melhora na composição corporal e na
auto imagem corporal, auxiliando essas pessoas.

Os exercícios de resistidos e treinamento com pesos podem
melhorar  o metabolismo e aumentam a densidade mineral
óssea, além do aumento da massa muscular, o que é positivo
nesses transtornos, além de alteração na composição e aspecto
corporal visual de progressão e mudança possibilitando a
motivação e a persistência nas atividades.  Já os exercícios
aeróbios são fundamentais no controle da massa corporal,
estimulando o gasto de gorduras, e ajudando na manutenção
da composição corporal.
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TRANSTORNOS ALIMENTARES ETRANSTORNOS ALIMENTARES E
ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA

As diretrizes atuais recomendam a prática de exercícios pelo
menos 5 vezes por semana ou todos os 7 dias da semana.

Dentro desses dias são recomendados pelo menos 3 a 5 vezes
de exercícios aeróbios com duração de 30 a 60 minutos e
intensidade moderada a intensa. Em relação ao treinamento
com pesos e exercícios resistidos, são recomendados pelo
menos 2 vezes na semana de 30 a 60 minutos por dia e
intensidade moderada e intensa, 
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SÍNDROME DE BURNOUTSÍNDROME DE BURNOUT

Sensação de esgotamento/exaustão;

Sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao
trabalho; e
Eficácia profissional reduzida. 

A Síndrome de Burnout é um distúrbio emocional resultante,

segundo a CID-11, "do estresse crônico no local de trabalho que
não foi administrado com sucesso” (WHO, 2019). Trata-se de um
fenômeno ocupacional, caracterizado por três dimensões:

O estresse no ambiente de trabalho vem crescendo ao longo
dos anos. Mundialmente, a quantidade de trabalhadores que
reportaram vivenciá-lo foi de 38%, em 2019, para 43%, em 2020
(GALLUP, 2021). Quando esse estresse se torna crônico e resulta
no Burnout, há prejuízos não só para o indivíduo, mas para toda
sociedade. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, estima
que a síndrome custe cerca de 347 bilhões de dólares à
economia global anualmente (TOTTLE, 2021). 
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SÍNDROME DE BURNOUTSÍNDROME DE BURNOUT
A principal causa do Burnout é o excesso de trabalho, sendo
comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e
com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros,
professores, policiais, jornalistas, entre outros. Os sintomas da
síndrome envolvem nervosismo, sofrimentos psicológicos
(sentimentos de fracasso, insegurança, negatividade,

desesperança, alterações de humor, etc.) e manifestações físicos
(dor de cabeça frequente, cansaço excessivo, tonturas, insônia,

alterações na frequência cardíaca, etc.). Devido ao risco de
desencadear uma depressão, é essencial buscar apoio
profissional no surgimento dos primeiros sintomas (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2021).

Dica de filme
Um filme que retrata um gatilho perfeito para o
Burnout é “O Diabo Veste Prada” (2006), no qual
uma jovem jornalista (Andrea Sachs) passa a
trabalhar numa conceituada revista de moda, onde
vivencia estresse constante pelas demandas de sua
chefe (Miranda Priestly), com cargas de trabalho
excessivas, ligações noturnas, falta de tempo de
lazer, além de ser tratada com rispidez e
humilhações. Inspirada em fatos reais, essa história
exemplifica como o mundo corporativo pode ser
adoecedor.
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SÍNDROME DE BURNOUT E NUTRIÇÃOSÍNDROME DE BURNOUT E NUTRIÇÃO
A Síndrome de Burnout, causada pelo estresse ocupacional
crônico, pode alterar o apetite e a fome, contribuindo para que
o indivíduo desenvolva graus de compulsão alimentar. Ademais,
é comum que ocorra menor ingestão de alimentos ricos em
nutrientes essenciais como as vitaminas, minerais e compostos
antioxidantes, além de aumento no consumo de alimentos
palatáveis como aqueles ricos em açúcar e gordura e até
mesmo o álcool, que apresentam maior densidade calórica. 

Por isso, é esperado que pessoas, que estejam passando por
esta síndrome ganhem peso e elevem o seu Índice de massa
corporal (IMC), visto que possuem mais dificuldade em
controlar o que comem e acabam apresentando um comer
emocional mais evidente.

Além do ganho de peso, um estudo apresentou relação com o
desenvolvimento do diabetes do tipo 2 e doenças
cardiovasculares. Contudo, não há evidências de que este
estresse crônico ocupacional induza a obesidade. Portanto, são
necessárias mais investigações para compreender melhor e de
forma mais ampla os efeitos da relação entre a síndrome de
burnout e as alterações metabólicas e do comportamento
alimentar.
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SÍNDROME DE BURNOUT E NUTRIÇÃOSÍNDROME DE BURNOUT E NUTRIÇÃO
Como a síndrome de burnout provoca um estresse crônico no
organismo, pode ocorrer elevação do cortisol, prejudicando a
síntese de neurotransmissores envolvidos com o bem-estar,
sendo sua diminuição associada a fadiga. 

A alimentação deve priorizar a inclusão de mais alimentos in
natura e menos processados, pois são mais ricos em nutrientes
essenciais e compostos antioxidantes, substâncias de extrema
importância para combater o aumento do estresse oxidativo
pelos radicais livres, devido ao estresse crônico. 

Além disso, uma alimentação rica em nutrientes irá
proporcionar um bom aporte dos aminoácidos tirosina e
triptofano, encontrados, por exemplo, na banana, no frango, no
queijo, nos ovos e no chocolate meio amargo. Esses
aminoácidos têm a função de participar da formação de
serotonina e melatonina, neurotransmissores que regulam o
apetite, o humor e o sono, os quais podem estar prejudicados.

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

55



SÍNDROME DE BURNOUT E NUTRIÇÃOSÍNDROME DE BURNOUT E NUTRIÇÃO
O consumo de legumes verdes como os brócolis, espinafre e
aspargos e também grãos integrais, além de possuírem
antioxidantes, são fontes de vitaminas B6 e B9, importantes
também na síntese da serotonina e melanina, mas também de
outros neurotransmissores como a dopamina, relacionada com
a sensação de prazer.

Por isso, é importante que o indivíduo procure ter uma
alimentação balanceada e variada, dando preferência para
alimentos mais ricos nutricionalmente como as frutas, verduras,
vegetais, grãos integrais, além de tentar estabelecer hábitos
regulares para as suas refeições, adequando também a
quantidade para que ela seja ofertada de forma suficiente e
individualizada, proporcionando energia, conforto e bem-estar.

Podemos concluir que a alimentação para a Síndrome de
Burnout entra como coadjuvante no tratamento, auxiliando o
indivíduo a controlar o seu “comer emocional”, prevenir o ganho
de peso, a falta de energia e também combatendo os
problemas do estresse. 
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SÍNDROME DE BOURNOT E atividadeSÍNDROME DE BOURNOT E atividade
FÍSICaFÍSICa

A prática de atividades físicas estão constantemente
correlacionadas com a redução do burnout e aumento da
vitalidade. Isso é especialmente visto em ambientes de
trabalho, onde pessoas que praticam atividades físicas e
exercícios físicos tem menores incidência e/ou intensidades de
bournout decorrentes do trabalho. Pessoas mais ativas
apresentam mais vigor, menos fadiga decorrente do trabalho e
são mais produtivos no trabalho (Ginoux et al, 2019).

Para pessoas sedentárias e sem o hábito de realizar exercício
físico, podem realizar atividades intensas 2 vezes na semana,

através do lazer envolvido, auxiliando na redução de burnout
pela diminuição de estresse. Tais atividades podem ser desde a
atividades na academia, esportes coletivos, e dupla ou
individuais. Como por exemplo yoga e pilates que trabalham
flexibilidade e também são capazes de reduzir os sintomas,
muitas vezes promovendo alivio e “descanso” ao corpo. Sempre
se deve buscar atividades que proporcionem liberdade, senso
de escolha, competência, desafio e relações com outros. Como
forma de o motivar a continuar nos exercícios e assim trazer
prazer.

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

57



SÍNDROME DE BOURNOT E atividadeSÍNDROME DE BOURNOT E atividade
FÍSICaFÍSICa

Uma atividade também recomendada para aqueles que já
sofrem da Síndrome de Bornout, são exercícios realizados em
ambientes outdoor, que tem começado a ganhar mais
popularidade devido aos seus efeitos terapêuticos, devido e a
ser leve e trabalhar os movimentos do corpo. O ideal seria
realizar pelo menos 5 sessões por semana de 60 minutos cada,

e sempre junto de outras pessoas possibilitando relações em
grupo.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTATRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
O transtorno do espectro autista, prevalente em cerca de 1% da
população, é caracterizado por déficits persistentes na
comunicação social em múltiplos contextos e pela presença de
padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades. 

Os déficits comunicativos podem ser manifestados por: 
I) dificuldades importantes tanto em exprimir como em
compreender a comunicação não-verbal, que regula a interação
social; 

II) déficits para manter, desenvolver e compreender
relacionamentos, podendo haver, por exemplo, dificuldades em
ajustar o comportamento a determinados contextos sociais
diversos ou ausência de interesse por pares; 

III) déficits na reciprocidade socioemocional, com a possível
presença de dificuldade para iniciar ou responder interações
sociais e de um compartilhamento reduzido de interesses,
emoções ou afeto (APA, 2014; DALGALARRONDO, 2019).
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTATRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
 Quanto aos padrões restritos e repetitivos de comportamento,

interesses ou atividades, estes podem ser manifestados por:
movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou
repetitivos; adesão inflexível a rotinas e padrões ritualizados de
comportamento; hiper ou hiporreatividade a estímulos
sensoriais, como reação contrária a sons e texturas específicas
ou indiferença aparente a dor/temperatura (APA, 2014).

Dica de filme
O transtorno do espectro autista é
retratado em Atypical (2017), de Robia
Rashid, série de TV protagonizada por
Sam Gardner, um jovem autista de 18
anos que está em busca de sua própria
independência.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ETRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E
NUTRIÇÃONUTRIÇÃO

 A nutrição pode contribuir para a melhoria da qualidade de
vida do indivíduo que tem autismo. Não apenas pelos
nutrientes ofertados, mas também pelo ato de se alimentar -

estando inserido em um contexto social, desfrutando de
momentos com a família, por exemplo. 

No entanto, é comum que o autista tenha alimentação muito
restrita e/ou se negue a se alimentar algumas vezes, sobretudo
na infância, e no momento da introdução alimentar – os
indivíduos não são muito abertos a mudanças na alimentação,

não tem horários alimentares estabelecidos. Daí a importância
de se ter a orientação e acompanhamento de um nutricionista. 

Outro fator relevante, é considerar o funcionamento do trato
gastrointestinal desses indivíduos, que por vezes, é prejudicado,

podendo apresentar inflamações intestinais, permeabilidade
intestinal alterada, produção diminuída de enzimas digestivas, e
outros. Um distúrbio característico é a disbiose intestinal,
caracterizada por alterações na microbiota do sujeito. A
obesidade também é uma comorbidade que apresenta alta
prevalência em autistas, bem como deficiências de
micronutrientes e aumento do estresse oxidativo.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ETRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E
NUTRIÇÃONUTRIÇÃO

O tratamento a partir da intervenção nutricional é uma das
principais abordagens que existem atualmente para o
Transtorno do Espectro Autista (TEA). As estratégias
normalmente são feitas de forma a prevenir o agravamento do
transtorno e surgimento de outras comorbidades. 

Deve-se avaliar a responsividade – capacidade de digestão e
absorção - que o autista tem a determinadas substâncias, antes
de intervir. Geralmente, observa-se a dificuldade na digestão da
caseína, proteína presente nos leites e derivados, e a
contaminação cruzada pela ingestão do glúten. No caso da
caseína, quando não digerida, forma moléculas exorfinas, as
quais tem a capacidade de ultrapassar a barreira
hematoencefálica, e causar prejuízos no sistema nervoso central
do autista.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ETRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E
NUTRIÇÃONUTRIÇÃO

Essas alterações nervosas podem piorar os sintomas existentes,
ou ainda gerar novos. No entanto, as evidências científicas
atuais não mostram melhorias significativas em dietas isentas
de glúten e caseína. 

Alguns estudos verificaram a eficácia da suplementação em
crianças autistas. Obtiveram resultados positivos nos sintomas
gastrointestinais, comportamento, relações sociais,
comunicação e hiperatividade, para os seguintes suplementos:
probióticos, ômega 3, vitaminas do complexo B, vitamina D,

carnitina, ácido fólico e carnosina. Porém, é válido ressaltar que
a evidência ainda é recente e não foi aprofundada. São
necessários estudos mais elaborados e com uma grande
amostra de indivíduos, para que a suplementação seja aceita
como forma de tratamento.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ETRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E
ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA

Diferentes pesquisas apresentam as vantagens da prática de
exercício físico por pessoas com deficiências de
desenvolvimento, especificamente de pessoas com transtorno
do espetro do autismo (TEA). 

Os benefícios abrangem diversos campos, como por exemplo, a
melhoria da condição física, a redução dos padrões de
comportamento mal adaptativo e estereotipado, o
comportamento agressivo e antissocial. Especialmente com
relação à condição física das pessoas com TEA, são resultados
da prática de atividade física regular uma melhora da
flexibilidade, equilíbrio, força muscular, resistência e aptidão
cardiovascular (LOURENÇO et al, 2015).

Nesse sentido, de acordo com as necessidades do paciente, é
possível trabalhar uma vasta gama de exercícios físicos.
Algumas pesquisas demonstram que programas de atividades
que incluem natação, hidroginástica, marcha/caminhada,

corrida, entre outros, promoveram melhorias no
comportamento e proficiência motora. 
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ETRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E
ATIVIDADE FÍSICAATIVIDADE FÍSICA

Outras apontaram o potencial das intervenções com recurso
dos trampolins, revelando melhorias no equilíbrio e flexibilidade
dos pacientes. Além dessas práticas, as terapias com os animais
têm se destacado e, entre elas, a equitação terapêutica surge
como alternativa que estimula a melhoria do tônus e ajuste
motor, além de promover maior sensibilidade sensorial,
percepção, motivação social e menos desatenção, distração e
comportamentos sedentários. 
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DOENÇA DE PARKINSONDOENÇA DE PARKINSON  

Alterações motoras: tremor, bradicinesia (lentidão e redução
na execução dos movimentos), rigidez muscular com sinal
de roda denteada, anormalidades / instabilidades posturais,
dificuldades na deglutição (disfagia), alterações na fala
(articulação de palavras, voz fraca / rouca…), diminuição do
piscar dos olhos, sialorreia (produção excessiva de saliva);

Alterações não motoras: alterações do olfato, distúrbios do
sono, alterações na memória, abstração, gnosia visual,
hipotensão postural, constipação, mudanças emocionais,
transtornos de humor, depressão, ansiedade, sintomas
psicóticos, prejuízos cognitivos, demência; 

A Doença de Parkinson é uma doença neurológica
degenerativa progressiva e incurável, que necessita de uma
equipe multiprofissional que proporcione ao paciente um
melhor convívio com a doença (SILVA; CARVALHO, 2019). Sua
prevalência é de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes,
aumentando com a idade, implicando, portanto, em elevado
impacto social e financeiro (BRASIL, 2010). 

 Os principais sintomas são (VIEIRA; CHACON, 2015):
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DOENÇA DE PARKINSONDOENÇA DE PARKINSON  

Dica de filme
O filme “Amor e outras drogas” conta a
história de um romance entre Jamie
Randall, um vendedor de remédio de
uma grande indústria farmacêutica, que
em uma de suas visitas conhece Maggie
Murdock, uma jovem que sofre de mal
de Parkinson. 
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DOENÇA DE PARKINSON E NUTRIÇÃODOENÇA DE PARKINSON E NUTRIÇÃO
A dieta e estilo de vida afetam o curso da doença
de Parkinson (DP)?

Evidências científicas sugerem que a nutrição pode
desempenhar um papel importante no curso da doença de
Parkinson (DP). Estudos recentes identificaram alguns
nutrientes que podem levar à redução do risco de DP. No
entanto, a inclusão ou exclusão de outros nutrientes podem
estar envolvidos na progressão da doença.

 

Um dos grupos alimentares que podem estar associados ao
risco aumentado na progressão da DP são os lacticínios. Alguns
estudos afirmam que o consumo de lacticínios e leite podem
aumentar o risco de DP. Porém, estes possuem baixo nível de
evidência, dessa forma, mais estudos são necessários para
comprovar os mecanismos responsáveis   por explicar a
associação entre o consumo de laticínios e a progressão da DP.

Além disso, alimentos enlatados devem ser evitados, pois o
alumínio pode estar associado à progressão da DP.

www.pet.faefi.ufu.br
@peteducaufu

71



DOENÇA DE PARKINSON E NUTRIÇÃODOENÇA DE PARKINSON E NUTRIÇÃO
Os alimentos associados à taxa reduzida de progressão da DP
incluíram vegetais frescos, frutas frescas, nozes e sementes,
peixes não fritos, azeite, ervas frescas e especiarias. A maioria
das frutas e vegetais são fontes ricas em antioxidantes,
incluindo vitaminas A, B, C e E, carotenoides e β-caroteno que
estão presentes em níveis baixos em alguns pacientes com DP.

Outra consideração importante é que o menor consumo de
proteína, pois pode afetar a absorção de levodopa,

medicamento utilizado no tratamento da DP, que compete
com a proteína animal na absorção intestinal, tornando a
medicação menos eficaz. 

Os ácidos graxos insaturados (gorduras) são constituintes
importantes das membranas celulares neuronais e a sua
composição é afetada pela dieta. A ingestão dietética dos
ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) e monoinsaturados
(MUFAs) pode influenciar o curso de DP, pois esses apresentam
propriedades anti-inflamatórias e neuro protetoras. Exemplos
de PUFAs e MUFAs: ômega 3, 6 e 9, são fontes: peixes de água
fria, óleo de soja, abacate e azeite de oliva, respectivamente. 
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DOENÇA DE PARKINSON E NUTRIÇÃODOENÇA DE PARKINSON E NUTRIÇÃO
Portanto, a fim de reduzir a progressão da DP é imprescindível
um estilo de vida saudável e uma dieta balanceada, priorizando
alimentos in natura e minimamente processados, como: frutas,
vegetais e gorduras poli e monoinsaturadas. Além disso, alguns
pacientes com DP podem apresentar dificuldade de deglutir,
intestino preso, refluxo e má absorção de nutrientes, com isso, é
importante o tratamento em conjunto do nutricionista e
fonoaudiólogo, priorizando também a ingestão de carboidratos
ricos em fibras, exemplo: aveia, mamão, pães integrais, frutas
cítricas e grãos, juntamente com o consumo de água
adequado. Para pacientes com dificuldade de deglutir ou
refluxo pode ser interessante uma dieta pastosa, bem como um
acompanhamento com nutricionista, com o intuito de prevenir
carências nutricionais.
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DOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADEDOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADE
FÍSICAFÍSICA

As perspectivas sobre o impacto da prática de exercício físico
regular na Doença de Parkinson (DP) são bastante positivas e
promissoras. Diversas evidências científicas, pesquisas e revisões
mostram que os exercícios físicos podem reduzir o risco de DP,

além de atenuar os sintomas da doença. 

As principais formas de manifestações da DP são tremor, rigidez
muscular, acinesia, anomalias posturais e anormalidades na
marcha. Nesse sentido, estudos apontam a capacidade do
exercício físico de amenizar os efeitos do desuso bem como de
alguns sintomas, como hipocinesia, bradicinesia, distúrbios da
marcha e degeneração neuronal. 

Além disso, a prática regular de exercícios físicos tem
importante papel para garantir alguma independência e
aumento da confiança nas pessoas com Parkinson (RUBERT et
al., 2007). 
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DOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADEDOENÇA DE PARKINSON E ATIVIDADE
FÍSICAFÍSICA

São recomendados diferentes tipos de exercícios a fim de
alcançar melhorias para os sintomas motores e não motores da
DP, performance motora, deambulação e atividades de vida
diária dos acometidos. Na fase inicial do quadro de Parkinson,

por exemplo, o exercício físico pode funcionar reduzindo a
degeneração de neurônios dopaminérgicos e o
desenvolvimento dos sintomas da doença. 

As pesquisas sugerem que reparos a danos no cérebro podem
ser promovidos por meio de diferentes experiências incluindo a
atividade motora (AD; MJ, 2003 apud RUBERT et al., 2007).

Assim, de acordo com a condição clínica de cada indivíduo com
DP, é possível a prática de exercícios aeróbicos, exercícios
resistidos, exercícios de alongamento, equilíbrio, incluindo
atividades funcionais, como treinamento da marcha, subir e
descer, ultrapassar obstáculos, levantar e sentar (ACSM,2018). 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Alzheimer
“é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se
manifesta por deterioração cognitiva e da memória,

comprometimento progressivo das atividades de vida diária e
uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações
comportamentais”. Além do mais, é considerada uma doença
multifatorial, influenciada por fatores genéticos e pelo estilo de
vida (SILVA; LESSA; ARAUJO, 2021). 

O Alzheimer é considerado a principal causa de demência entre
os idosos, sendo responsável por 60 a 70% dos casos, o curso da
doença varia entre 5 e 10 anos, além de causar uma redução em
torno de 50% da expectativa de vida (FERNANDES; ANDRADE,

2017). Ademais, essa doença deve ser observada por meio de
um olhar social, uma vez que os preconceitos em volta do
Alzheimer atingem tanto o paciente quanto sua família. Por fim,

a pessoa do cuidador é outro ponto que necessita de um olhar
diferenciado, uma vez que o Alzheimer apresenta inúmeras
fases, de forma progressiva, que necessita de constante
mudanças e adaptações, sendo que o cuidador deve estar
preparado fisicamente e psicologicamente para lidar com essa
realidade (SILVA et al., 2018).

DOENÇA DE ALZHEIMERDOENÇA DE ALZHEIMER  
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Défices da capacidade motora, com progressiva perda de
habilidades cognitivas, as quais influenciam na realização de
tarefas diárias;
Perda de memória, esquecimentos, desorientação no tempo
e espaço;

Perda da espontaneidade e iniciativas;
Mudanças de humor e de personalidade;

Alterações da linguagem: dificuldades para encontrar
palavras, completar idéias, seguir instruções;
Pode ocorrer interferência nas capacidades olfativas, visuais
e gustativas.

Com relação à incidência na população, estima-se que cerca de
47 milhões de pessoas vivem com Alzheimer no mundo,

número esse que segue aumentando significativamente,

estimando um aumento para mais de 131,5 milhões em 2050.

 Os principais sintomas são (LUCAS; FREITAS; MONTEIRO, 2013):

DOENÇA DE ALZHEIMERDOENÇA DE ALZHEIMER  

Dica de filme
O filme “Para sempre Alice” retrata a realidade
de uma professora especializada em linguística
e que ministra aulas na universidade de
Harvard. Contudo, no decorrer do filme a
personagem é diagnosticada com Alzheimer,
mudando pontos relevantes no seu estilo de
vida.
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DOENÇA DE ALZHEIMER E NUTRIÇÃODOENÇA DE ALZHEIMER E NUTRIÇÃO
A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa
que progride com o decorrer do tempo, havendo perdas nas
funções cognitivas, afetando linguagem, memória, coordenação
e atenção devido às perdas celulares do tecido cerebral, sendo a
doença mais comum em idosos que causa demência. Alguns
aspectos como a perda de massa muscular, desidratação e
perda de peso estão associados com a demência e a terceira
idade, sendo fatores de risco para a desnutrição.

Os idosos com Alzheimer necessitam de um aumento calórico-

proteico, isso se justifica para além da doença de base, como
também alterações alimentares que ocorrem com o decorrer
da idade, como hiporexia, dificuldade de mastigação, disfagia e
recusa alimentar, acarretando ainda mais o comprometimento
de seu estado nutricional. Além disso, com a redução da
ingestão proteica há também carências em algumas vitaminas,
principalmente em específico de B12 e folato.
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Pode-se visualizar que a nutrição possui um papel fundamental
no manejo do indivíduo com Alzheimer, uma vez que reflete
diretamente em sua qualidade de vida. Instalada a doença,

uma das principais preocupações no seu manejo é a perda de
peso devido a diferentes fatores. 

Alguns desses fatores podem ser cognitivos, distúrbios
comportamentais e motores; atrofia do lobo medial e temporal;
e olfativo e distúrbios do paladar. Além disso, os efeitos
colaterais da medicação, fatores sociais e diferentes
comorbidades são fatores secundários. 

Todos esses fatores estão associados a esquecimento de comer,
recusa em comer, perda de apetite e aumento das
necessidades energéticas, que na maioria das vezes não é
suprida, ocasionando redução de peso do paciente e até
mesmo sarcopenia em idosos. 

Uma dieta rica em colesterol e gorduras saturadas, baixa
ingestão de fibras, frutas e vegetais leva a uma maior chance de
desenvolvimento de DA, sendo uma alimentação equilibrada
em macro e micronutrientes de crucial importância.
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Existem padrões associados à prevenção ou atenuação da
doença:

A)  Dieta mediterrânea

 Apresenta fontes importantes de nutrientes, como ácidos

graxos monoinsaturados (MUFAs), ácidos graxos poliinsaturados
(PUFAs), micronutrientes e antioxidantes derivados do consumo
de nozes, frutas, vegetais, legumes, cereais e peixes, ingestão de
álcool moderada e ingestão justa de carnes e laticínios, o que
pode fornecer benefícios para reduzir o risco de deficiência,

declínio cognitivo e demência em pessoas cognitivamente
saudáveis   e um diminuição da progressão de
comprometimento cognitivo leve para DA - agindo nos
processos patológicos envolvidos.

B) Dieta a base de peixe

 Os achados epidemiológicos demonstraram uma associação
significativa entre alto consumo de peixes e baixo risco de
desenvolver DA. Uma análise adicional detectou uma
correlação positiva entre a ingestão de n-3 PUFAs (ácidos graxos
poliinsaturados) e o baixo risco de Leve Comprometimento
Cognitivo (pré-demência), mas não para DA, demência ou
declínio cognitivo.
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C)  Dieta pobre em cobre

 Foi demonstrada uma correlação positiva com altos níveis de
cobre sérico e pobre desempenho neuropsicológico, bem como
atrofia do lobo temporal medial em pessoas com DA. Dada a
suposição de que o cobre participa da patogênese da DA e seu
principal suprimento vem principalmente de alimentos, uma
dieta com baixo teor de cobre foi postulada como uma possível
estratégia para contribuir para a sua redução de risco.

D)  Dieta rica em carboidratos

 Uma baixa ingestão de gordura e alta ingestão de carboidratos
processados   aumenta instantaneamente os níveis de glicose no
sangue pós-prandial; esta condição desorganiza as proteínas
séricas, favorecendo a formação de produtos finais de glicação
avançada (AGEs). Os AGEs são altamente induzidos pelo
consumo de frutose, comumente usada pelos alimentos
indústria. Os AGEs alteram a homeostase lipídica no cérebro e
aumento permanente da insulina/fator de crescimento
semelhante à insulina, afetando a função normal e integridade
da membrana neuronal, incluindo transportadores de glicose e
o APP, promovendo dano celular cerebral, seguido por
mudanças comportamentais e cognitivas. 
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Existem também, possibilidades de melhorar a alimentação, de
acordo com o estágio da doença. Como no estágio inicial há a
perda de sensibilidade ao paladar e perda da sede limiar, o uso
de ervas e especiarias pode melhorar o prazer de comer. A
pessoa pode se beneficiar se puder tomar parte na preparação
da comida, mesmo com pequenas tarefas. 

É importante estimular a ingestão de água. Além disso, uso de
um diário alimentar pode ajudar na função cognitiva como
ferramenta de treinamento, e o envolvimento do paciente na
interação com grupos (família, amigo ou comunidade centros)
pode levar o indivíduo a evitar reduções na ingestão de
alimentos.

Já em seu estado intermediário é comum esquecer as refeições,
ou seja, o paciente come, mas esqueça quase imediatamente.

Além disso, a disfagia ocorre mais frequentemente. Portanto
estratégias podem ser estabelecidas como o fracionamento das
refeições ao longo do dia sendo uma boa opção para lidar com
esquecimento. Embora seja difícil, é muito importante que
continue tendo as refeições junto com a família, na tentativa de
minimizar ou atrasar o esquecimento. É importante estar ciente
da necessidade de espessantes, e prestar atenção à consistência
das refeições. Parece ser útil usar água com sabor com hortelã,

casca de limão ou laranja, ou canela, entre outros.
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Quando a doença se encontra em estado avançado e cuidado
paliativo, é caracterizado pela apatia, e perda cognitiva total.
Sendo assim, a alimentação está associada a um alto risco de
broncoaspiração e asfixia. O paciente geralmente é incapaz de
se alimentar por ele mesmo. É comum o esquecimento da
função dos talheres, e quando a comida está dentro a boca, não
se sabe o que fazer a seguir. Uma boa estratégia é comer junto
com o paciente, simulando para ele os movimentos da boca. O
risco de disfagia neste estágio é muito alto, o que exige especial
atenção durante a refeição. Na fase terminal, é necessário
considerar uma dieta com consistência pegajosa e líquidos com
espessamento. É importante considerar o uso de suplementos
nutricionais, como hipercalórico. Nesta fase, muitas vezes é
necessário decidir sobre a alimentação por sonda.

Em conclusão, o acompanhamento com nutricionista deve ser
parte da rotina desses indivíduos, para que este possa auxiliar,
acompanhar e contribuir com a prevenção de qualquer tipo de
deficiência nutricional. É necessário ressaltar, além disso, que a
suplementação, combinada de antioxidantes como a vitamina
C e vitamina E, também tem sido utilizada para proteção aos
agravos nessa condição.
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Os benefícios da prática regular de exercício físico para idosos
com demência, especialmente aliada às práticas de convívio
social incluem a atenuação das manifestações motoras,
cognitivas e sociais dessas patologias. No tratamento da Doença
de Alzheimer (DA) é importante pensar no paciente e também
no seu cuidador, com atividades que promovam qualidade de
vida.

Na DA, verifica-se uma série de alterações motoras, como
modificações na marcha e no controle postural e diminuição nos
componentes da capacidade funcional (força, equilíbrio,

coordenação motora, agilidade, flexibilidade e aptidão aeróbia).

Algumas dessas mudanças podem ser observadas já nos
estágios iniciais da DA, entretanto são mais marcantes nos
estágios mais avançados, tendendo a aumentar o risco de
quedas (VITAL et al., 2013 apud COSTA et al., 2014).
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Evidências científicas, pesquisas nacionais e internacionais
acerca do efeito da prática regular e sistematizada de exercício
físico demonstram a sua contribuição para o prognóstico da DA,

sendo importante alternativa de tratamento não farmacológico.

Apesar das particularidades de cada paciente, os treinamentos
geralmente seguem protocolos multifuncionais e multimodais,
com foco em trabalhar equilíbrio, agilidade, coordenação,

capacidade aeróbia e dupla tarefa (MENDONÇA, 2018). Assim,

podem ser aliadas práticas de atividades rítmicas, lúdicas,
alongamentos, exercícios para trabalho dos componentes da
capacidade funcional, exercícios com pesos para fortalecimento
e outros voltados para trabalho dos componentes da capacidade
aeróbica. 

 Além disso, pensando na importância de associar ao tratamento
o cuidado com a integração social e afastar a inatividade do
paciente, atividades orientadas para o estímulo das habilidades
sociais, como convivência, comunicação e afeto são relevantes.
Dentre as diversas atividades relatadas em pesquisas, podem ser
citadas a terapia de orientação da realidade, sincronizando os
idosos com a atualidade e em situações de tempo e de espaço, e
a musicoterapia, a fim de aumentar a autoestima e a interação
social, estimulando assim uma melhora da qualidade de vida
(COSTA et al., 2014). 
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A esquizofrenia é a principal forma de transtorno psicótico e
com uma importância clínica extrema. Segundo Dalgalarrondo
(2019), esse transtorno tem incidência anual em âmbito
internacional em torno de 15 a 42 por 100 mil habitantes, sendo
o risco de ter esquizofrenia em algum momento da vida do
sujeito, no Brasil, é em torno de 0,8%. Os sintomas da
esquizofrenia podem ser agrupados nos seguintes grandes
grupos: sintomas negativos e sintomas positivos (Landeira-

Fernandez & Cheniaux, 2010).

Os sintomas negativos se caracterizam pela perda de certas
funções psicológicas e pelo empobrecimento da vida afetiva,

cognitiva e social dos sujeitos diagnosticados. Os principais
sintomas negativos na esquizofrenia são: afeto embotado;

retração social ou associalidade; empobrecimento da linguagem
e do pensamento; diminuição da vontade e da capacidade de
experimentar e sentir prazer (Dalgalarrondo, 2019).
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Os sintomas positivos se caracterizam por manifestações novas e
emergentes do processo esquizofrênico, sendo os principais
sintomas as alucinações, os delírios e a desorganização do
pensamento e de outras funções psicológicas. Alucinação é o
nome dado à "percepção clara e definida de um objeto (voz,

ruído, imagem) sem a presença de objeto estimulante real"
(Dalgalarrondo, 2019). 

Delírio é uma alteração do juízo da realidade em que,

diferentemente da alucinação, há a presença de algum estímulo
real que se sobrepõe às crenças que o sujeito possui sobre si,
sobre o mundo e sobre o futuro, sendo frequentes os conteúdos
persecutórios, autorreferentes ou de influência (APA, 2014).

ESQUIZOFRENIAESQUIZOFRENIA

Dica de filme
 Uma Mente Brilhante, filme estadunidense lançado
em 2001, ilustra muito bem a vivência de um sujeito
com esquizofrenia e a sua relação com familiares e
amigos, que podem mergulhar também nessa
desorganização. Esse filme retrata a biografia do
matemático John Nash, ganhador do prêmio Nobel
de Economia pela sua Teoria dos Jogos e
diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Em meio
aos seus delírios, sente que faz parte de um trabalho
secreto de espionagem para os Estados Unidos contra
o regime soviético (Landeira-Fernandez & Cheniaux,

2010).
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O transtorno mental denominado esquizofrenia está associado
a padrões psicóticos, alucinações, delírios, baixa motivação,

pensamentos e comportamentos de prazer reduzidos,
demonstração de emoções restritas, e a perda cognitiva, da
qual há a repercussão impeditiva diante dos afazeres diários
pessoais e sociais. 

O indivíduo diagnosticado com esquizofrenia, ao primeiro
episódio de psicose, perpassa por um período delicado,

geralmente com alto retraimento social, sintomatologia
depressiva e descontinuação da rotina social. A taxa de
recuperação após o primeiro quadro de psicose é elevada,

entretanto, fatores como a não medicamentação, estresse,

ingestão elevada de álcool, condição clínica atual e ambientais,
podem contribuir para que haja recaídas. Cabe ao nutricionista,

visando o acompanhamento não hospitalizado/internação,

contribuir na qualidade de vida do indivíduo durante os
intervalos de não recaída.
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Na literatura científica, há vários estudos que investigaram
possibilidades dietéticas que podem contribuir para amenizar
os sintomas. Entretanto, revisões sistemáticas trazem
divergências entre tais estudos, e questionam a eficácia de
algumas propostas alimentares, estimulando a ciência a
desenvolver pesquisas com metodologias mais robustas e
confiáveis. Portanto, a seguir será discorrido sobre parâmetros
que foram mencionados e que merecem a atenção do
profissional, porém com cautela. 

As pessoas diagnosticadas com esquizofrenia são predispostas a
desenvolverem doenças crônicas, como hipertensão, diabetes
mellitus tipo II, dislipidemia e câncer, principalmente devido a
hábitos como tabagismo, alcoolismo, alimentação inadequada
e sedentarismo. Além disso, é comum que muitos destes
indivíduos apresentem fisicamente excesso de peso, porém,

estados de desnutrição e/ou risco nutricional também foram
observados. O conhecimento sobre o consumo alimentar diário
é extremamente importante, principalmente para acompanhar
os níveis de vitaminas A, C e B12, zinco, fibras, e gorduras.
Incentiva-se também, o acompanhamento dos níveis de glicose
em jejum, e sinais/sintomas de deficiência de vitamina D.
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A dislipidemia, a DM II e a doença celíaca ou a alergia ao glúten
foram fortemente associadas a estes indivíduos. Sendo assim,

propõe-se a reflexão sobre a importância do diagnóstico
precoce, bem como a estruturação de intervenções associadas
às fisiopatologias destas doenças. Planos alimentares com
alimentos anti-inflamatórios, também foram trazidos pela
ciência como possível abordagem, juntamente com o consumo
de pré e probióticos. É indicado desestimular o consumo de
café e bebidas alcoólicas e estimular o consumo de alimentos
fontes de B6 e B12.

Relata-se que os pacientes possuem maior propensão a não
realizarem o café da manhã, optarem por lanches noturnos,
comerem rapidamente, além de apresentarem aversão para
alimentos duros, e não padronização de suas refeições. Além
disso, observam-se grandes desafios para implementação e
condução de estratégias nutricionais, devido à condição
cognitiva e aos padrões associados à esquizofrenia.
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É importante que o profissional nutricionista conheça o quadro
clínico de seus pacientes/clientes, compreenda a necessidade
de trabalhar com abordagens individuais, de acordo com as
necessidades, níveis de cognição e abertura do indivíduo. 

Apesar da delicadeza do quadro, e mesmo que haja
acompanhante durante as consultas, a presença do indivíduo
diagnosticado com esquizofrenia deve ser evidenciada e seu
direito enquanto protagonista preservado. De acordo com a
gravidade do transtorno, é possível trabalhar a educação
nutricional, demonstrando paciência, compreensão e respeito. 

Outras abordagens podem ser consideradas visto a dificuldade
encontrada em seguir planos dietéticos e estruturar refeições,
devido aos pensamentos e comportamentos anômalos, baixo
prazer e insociabilidade. 

É indispensável o trabalho multiprofissional, portanto, o
profissional deve ter consciência para estimular o
indivíduo/família para realizar acompanhamentos com outras
áreas e sempre reforçar a importância dos tratamentos
farmacológicos.
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ESQUIZOFRENIA E ATIVIDADE FÍSICAESQUIZOFRENIA E ATIVIDADE FÍSICA
Vários trabalhos atuais tem relacionado a atividade física como
tratamento para esquizofrenia, principalmente a atividade
aeróbica que mostra melhorar a atenção, a velocidade de
pensamento, a memória, entre outros aspectos relacionados ao
transtorno de esquizofrenia. Além da sensação de bem estar já
relacionada a atividade física, como liberação de  substâncias
que induzem o prazer, o relaxamento e a melhora no sistema
nervoso central da pessoa.

O indicado seria realizar 4 sessòess na semana, de atividades
aeróbicas com duração de 60 minutos, como caminhada,

corrida ou bicicleta. Podendo sempre buscar ambientes abertos
se isso motivar ainda mais o praticante.

A Yoga também é uma atividade que é recomendada por
auxiliar a reduzir os sintomas do transtorno de esquizofrenia
através do relaxamento e prazer (tranquilidade e controle da
respiração). Mas atividades de lazer que utilizam o corpo
também podem ser feitas, como por exemplo, teatro e música,

pois o que tem sido demonstrado pelos trabalhos  é que o
importante é realizar atividades que movimentem o corpo e
acima de tudo motivem a pessoa a contiuar e encontrar prazer
naquilo que está fazendo.
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