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Aspectos globais da saúde 

Teoria 

 

A saúde é um estado de bem estar físico, mental e social, o que significa que o sistema corporal está 

apresentando um funcionamento adequado. Quando uma ou mais destas funções está alterada, temos uma 

doença. As doenças podem ocorrer por conta de mutações, subnutrição, infecções, acidentes ou serem 

relacionadas ao psicológico. Exames de rotina são de importantes para tomar cuidados e se prevenir contra 

doenças. 

 

 

- Sistema digestório: Os cuidados com esse sistemas envolvem uma boa alimentação, com uma dieta 

balanceada, buscando ter uma boa nutrição. Dentre os problemas relacionados a este sistema temos a 

obesidade, a cárie dentária, infecções intestinais, gastrite, úlcera, apendicite, câncer intestinal, pancreatite e 

cálculos vesiculares. 

 

 

- Sistema cardiovascular: São doenças que envolvem o coração e vasos sanguíneos. Além de predisposição 

genética, ele pode ser agravado por fatores ambientais, como fumo, dieta com muita gordura, estresse, 

sedentarismo e álcool. Dentre os problemas, podemos citar arteriosclerose, aterosclerose e placas de 

ateroma, angina, infarto do miocárdio, hipertensão arterial e isquemia cerebral. 

 

 

- Sistema respiratório: Estas doenças diminuem a eficiência respiratória. É importante respirar pelo nariz e 

manter o corpo aquecido. Microorganismos, tabagismo e poluição podem agravar e causar deficiências neste 

sistema. Dentre os problemas, temos a sinusite, a asma brônquica, a bronquite crônica, o enfisema e o câncer 

de pulmão. 

 

 

- Sistema excretor: Envolve o sistema urinário, e pode ser afetado por infecções, envenenamento, pode 

apresentar lesões, tumores e cálculos renais. A glomerulonefrite é uma doença que afeta os glomérulos 

renais, sendo normalmente causada por uma doença auto-imune. 

 

 

- Sistema nervoso: Os problemas relacionados ao sistema nervoso podem gerar danos neurológicos em 

diferentes níveis. Assim como outros sistemas, podem ter estas doenças causadas por condições genéticas 

ou influenciadas pelo ambiente. São exemplos o acidente vascular cerebral (AVC), as cefaleias, enxaquecas, 

demência, doença de Alzheimer, doença de Huntington e doença de Parkinson. 
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Exercícios 

 

1. A gastrite é um distúrbio inflamatório da mucosa gástrica. Seu aparecimento ocorre de forma súbita, 

podendo ser de curta duração, tornar-se crônica ou ainda evoluir para uma úlcera. Sobre a gastrite, 

assinale a alternativa correta. 

a) A gastrite crônica, frequentemente, é causada por agressores com ação direta na mucosa gástrica, 

por exemplo, as frituras. 

b) As gastrites agudas estão mais relacionadas com a presença do Helicobacter pylori. 

c) Entre as manifestações clínicas da gastrite, destacamse: dor epigástrica, vômitos, náuseas, 

eructação e pirose após as refeições. 

d) O diagnóstico pode ser feito por meio da colonoscopia, com realização de biópsia e de radiografia 

contrastada. 

e) O tratamento está baseado na utilização de antibióticos que atuam na acidez gástrica. 

 

 

2. Dentre os fatores a seguir, assinale aqueles que predispõem o organismo humano para a aterosclerose, 

podendo contribuir para o funcionamento anormal do coração. 

a) Hipertensão e estresse. 

b) Consumo exagerado de sal e prática regular de exercícios físicos. 

c) Lazer e dieta pobre em gordura animal. 

d) Idade (diminuição da aterosclerose com o aumento da idade) e obesidade.  

 

 

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. Em algumas doenças humanas, o funcionamento dos rins fica comprometido. São consequências 

diretas do mau funcionamento dos rins. 

a) acúmulo de produtos nitrogenados tóxicos no sangue e elevação da pressão arterial. 

b) redução do nível de insulina e acúmulo de produtos nitrogenados tóxicos no sangue. 

c) não produção de bile e enzimas hidrolíticas importantes na digestão das gorduras. 

d) redução do hormônio antidiurético e elevação de glicose no sangue. 

e) redução do aldosterona, que regula a pressão osmótica do sangue. 
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5. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a 0,8 

gramas de álcool por litro de sangue (= 2 copos de cerveja), é uma infração gravíssima sujeita à multa 

e suspensão do direito de dirigir. Com base nos conhecimentos sobre os efeitos do álcool sobre o 

organismo, indique a alternativa que fundamenta a regulamentação acima. 

a) O álcool é uma droga que pode levar à dependência química. 

b) O álcool provoca danos ao fígado, levando o indivíduo a desenvolver a cirrose hepática. 

c) O álcool diminui a resistência do organismo e aumenta os riscos de alguns tipos de câncer. 

d) O consumo de álcool inibe certos neurônios no cérebro, afetando o raciocínio, os reflexos e a 

coordenação motora. 

e) O consumo de álcool leva a pessoa a se sentir mais alerta, confiante, com mais força física, 

disposição e capacidade mental. 
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Gabarito 

 

1. C 

Entre as manifestações clínicas da gastrite podemos citar a dor epigástrica (dor e desconforto no 

abdômen na região das costelas), vômitos, náuseas, eructação (arrotos) e pirose (azia e queimação do 

estômago) após as refeições.  

Todas as outras alternativas estão incorretas: a gastrite é uma inflamação na mucosa do estômago, 

podendo ser causada pelo consumo de alimentos ácidos, alcoólicos e tabagismo. A presença de 

bactérias é mais comum em casos de úlcera, onde deve-se haver um tratamento com antibióticos, porém 

na gastrite não é essa bactéria a responsável pela acidez estomacal, ou seja, a presença de bactérias 

Heliobacter não necessariamente indicam que a pessoa terá gastrite aguda. O diagnóstico é feito por 

endoscopia, onde se observa a mucosa do estômago.  

 

2. A 

A aterosclerose é uma doença onde são formadas placas de ateroma na parede das artérias, podendo 

ser causada pelo acúmulo de placas de gorduras e prejudicando o fluxo sanguíneo. A hipertensão e o 

estresse são agravantes dessa doença pois influenciam diretamente na pressão sanguínea. 

 

3. D 

A fumaça de cigarros inalada provoca uma reação inflamatória que causa a destruição dos brônquios e 

diminui a eficiência respiratória. O tabagismo pode levar a complicações como o enfisema pulmonar 

(com a destruição de alvéolos) e a bronquite.  

 

4. A 

O mau funcionamento dos ris acaba levando a um acúmulo de substâncias tóxicas, que não estão mais 

sendo eliminadas. Além disso, com deficiências na reabsorção de substâncias (como por exemplo a 

água e sais minerais) a pressão arterial pode ficar comprometida. 

 

5. D 

O álcool atua inibindo diversas ações no sistema nervoso central, consequentemente inibindo atividades 

cerebrais, fazendo com que os reflexos e a coordenação motora ficam prejudicados. Por isso o consumo 

de álcool é proibido quando o indivíduo irá dirigir, pois a atenção ao trânsito fica prejudicada e podem 

ocorrer acidentes.  


