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Maus hábitos e doenças 

Teoria 

 

Obesidade 

A obesidade está cada vez mais frequente na população e, se dá pelo aumento da ingesta calórica e 

diminuição de seu gasto. Esse excesso de energia é estocado em adipócitos (células). 

O índice de massa corpórea (IMC) é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de 

sobrepeso e obesidade. É calculado dividindo o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros). 

 

 

 

A obesidade carrega consigo muitos problemas e doenças, como aumento dos triglicerídeos, LDL, diabetes, 

problemas cardíacos, articulares, respiratórios, podendo até levar à morte.  

O exercícios físico e uma alimentação saudável é a melhor maneira de combate à obesidade. 

 

 

Tabagismo 

O tabagismo é um hábito que causa muitos prejuízos a seus adeptos e aos que vivem ao redor dos que 

fazem seu uso. O fumo também possui relação com o câncer (principalmente no pulmão, boca, faringe), 

pois em sua composição, o cigarro possui acetona, butano, cianeto, monóxido de carbono, metais pesados, 

entre outros. 

Outros problemas frequentes encontrados nos fumantes, é o dente amarelado, pigarro, asma, enfisema 

pulmonar (diminui as trocas gasosas), catarata, problemas cardiovasculares (infarto, derrame, varizes) , 

impotência e diminuição do metabolismo energético. 
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Álcool 

O álcool é outra droga que gera muitos estragos ao corpo, pois gera uma série de alterações na fisiologia 

corporal. O álcool é uma droga inibitória: inibe o sistema nervoso central, causando diminuição de reflexos, 

memória, automatismo muscular, equilíbrio, inibe o hipotálamo (diminui o ADH, fazendo com que ocorra a 

desidratação). 

Irritação às mucosas do estômago e esôfago também podem ser queixas de pessoas que ingerem álcool 

frequentemente, juntamente com episódios de taquicardia, pois essa droga provoca o aumento de 

adrenalina, que aumenta o ritmo cardíaco. O fígado de um alcóolatra também sofre (é no fígado que ocorre 

a metabolização das drogas do organismo), podendo ocorrer o desenvolvimento de ascite e cirrose. Muitas 

vezes, dependendo da quantidade de álcool ingerida, pode ocorrer o quadro de coma alcoólico. 

O álcool também inibe a fome, provocando doenças causadas por avitaminoses. 

 

 

Sal 

O sal é um vilão da saúde, presente em quase todos os alimentos. O sódio é o íon mais abundante do 

metabolismo, presente em várias reações e processos. O sódio é osmoticamnete ativo, ou seja, retém água.  

A quantidade de sódio indicada pela OMS por dia a ser ingerido é de, no máximo, 5g por dia.   

A hipertensão é uma doença que pode ser causada pelo aumento da ingesta de sódio, pois com o aumento 

dos níveis de sódio na corrente sanguínea, ocorre aumento de líquido (plasma, pois o sódio é 

osmoticamente ativo) e, com isso, aumento da pressão arterial. 

 

 

Outras drogas 

As drogas ilícitas, como maconha, cocaína e heroína atuam nas céluals nervosas (neurônios). Elas atuam 

como os neurotransmissores: excitam ou inibem as células nervosas. 

 

• Maconha: inibe receptores e gera: hiperemia da conjuntiva, diminui a produção de saliva, aceleração 

do ritmo cardíaco, diminuição do ritmo da pressão intraglobular, dilatação dos brônquios e 

bronquíolos (broncodilatação), aumento do apeptite, combate crises epiléticas, possui relação com 

neuropatias (esquisofrenia, surtos psicóicos). 

 

• Cocaína: se ligam aos receptores dopamonérgicos, que atuam na sensação de prazer/furor e 

recompensa. É uma droga viciante e muito perigosa, pois gera dependência. Provoca furor, dilação 

das pupilas, taquicardia e neuropatias. 

 

• Heroína: droga injetável - elevado risco de overdose. Gera sensação de prazer, diminuição da dor, 

inibe o ritmo cardiovascular, gera impotência e diminuição do metabolismo. O grau de dependência é 

similar a dependência de maconha e cocaína. 
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Exercícios 

 

1. O "Crack" é uma droga que atua no cérebro, alterando a fisiologia das sinapses nervosas, o que pode 

levar a paradas cardíacas e convulsões. Sobre as sinapses entre neurônios é INCORRETO afirmar: 

 

a) Possuem mediadores químicos responsáveis pela transmissão do impulso nervoso entre dois 

neurônios; 

b) Possuem receptores moleculares específicos na membrana pós-sináptica, onde se ligam os 

mediadores químicos; 

c) Correspondem a locais onde há continuidade do citoplasma de um neurônio com o citoplasma 

de outro; 

d) Possuem mediadores químicos denominados neurotransmissores que ficam armazenados em 

vesículas; 

e) Podem diferir quanto ao tipo de neurotransmissor presente. 

 

 

2. Os acidentes de trânsito, no Brasil, em sua maior parte são causados por erro do motorista. Em boa 

parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata 

de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue. A tabela 

abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de 

níveis de concentração de álcool no sangue: 

 

 
 

Uma pessoa que tenha tomado três latas de cerveja provavelmente apresenta: 

 

a) queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras.  

b) aparente normalidade, mas com alterações clínicas.  

c) confusão mental e falta de coordenação motora.  

d) disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar.  

e) estupor e risco de parada respiratória. 
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3. A proibição do fumo em bares e restaurantes, adotada em vários estados do Brasil e no exterior, com 

o intuito de proteger o não fumante (fumante passivo), gerou grande polêmica, inclusive jurídica. 

Todas as alternativas contêm argumentações sobre as ações da fumaça do tabaco que são 

comprovadamente aceitas, EXCETO uma. Indique-a. 

 

a) Causa problemas respiratórios, principalmente em crianças. 

b) Contém monóxido de carbono, que bloqueia a função de certas células sanguíneas. 

c) Tem ação cancerígena tanto para o fumante ativo quanto para o passivo. 

d) Causa dilatação dos brônquios, aumentando a absorção de oxigênio. 

e) Contém nicotina, que age sobre o sistema nervoso e causa dependência. 

 

 

4. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o 

metabolismo. São considerados ativadores enzimáticos e essenciais para o funcionamento celular. 

Sobre isso, é correto afirmar-se que  

 

a) o sódio interfere na pressão arterial e no volume celular.  

b)  a condução de impulsos nervosos nos nervos, nos músculos e no coração é desencadeada pelo 

ferro.  

c)  o enxofre atua na produção de hormônios pela glândula tireoide.  

d)  a coagulação sanguínea depende diretamente do potássio.  

e)  o magnésio faz parte da hemoglobina 

 

 

5. A obesidade é uma doença crônica decorrente de um aumento da quantidade de gordura no 

organismo. Apesar de muitas pessoas considerarem-na apenas um problema estético, a obesidade é 

grave e pode ser a causa de vários problemas de saúde. Indique, entre as alternativas a seguir, o 

problema que não apresenta relação com a obesidade: 

 

a) Hipertensão arterial. 

b) Diabetes. 

c) Ataque cardíaco. 

d) Desgaste nas articulações. 

e) Aumento da sensibilidade ao frio. 
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Gabarito 

 

1. C 

A sinapse não tem continuidade de citoplasma. A sinapse é química, e não ocorre contato físico dos 

neurônios. 

 

2. A 

Concentração aproximada de álcool no sangue pela ingestão de três latas de cerveja:  

1 lata de cerveja –––––––– 0,3g/L  

3 latas de cerveja ––––––– x  

x = 0,9g/L  

Essa concentração está nos intervalos de 0,3g/L a 1,2g/L e 0,9g/L a 2,5g/L. Portanto, essa pessoa 

apresenta queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras. 

 

3. D 

O fumo não provoca a dilatação dos brônquios. Na verdade ele causa broncoconstrição e o enfisema 

pulmonar, que diminui as trocas gasosas e a superfície dos bronquios. 

 

4. A 

O sódio altera a pressão arterial, influenciando a reabsorção de água nos néfrons, e atua no controle 

osmótico, alterando o volume celular. 

 

5. E 

O aumento da sensibilidade ao frio é característico de pessoas com peso muito baixo, como os 

anoréxicos. A camada de gordura encontrada no corpo protege-nos contra baixas temperaturas. 

 


