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CONSIDERAÇÕES:

1- O stress “é uma resposta do organismo 
frente a um perigo, que prepara o corpo 

para fugir ou lutar.”

2- Todos atravessamos crises de stress e emoções fortes.

3- A vida moderna freqüentemente obriga-nos a encarar 
situações difíceis e ameaçadoras.

4- Cada pessoa reage de modo diferente a essas 
situações.

5- Todos têm um limite de tolerância a partir do qual a saúde 
começa a ser prejudicada. 











 A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira adquirida e 
perda visual na população;

 O DM é uma das principais causas de nefropatia e insuficiência renal
na população e está associada a um aumento de mortalidade em 5 

vezes nos pacientes DM tipo 2; 

 26% dos pacientes em programas de diálise são diabéticos; 

 DM é a principal causa de amputação de membros inferiores;

 Pacientes diabéticos representam cerca de 30% dos pacientes que se 
internam em unidades coronarianas intensivas com dor precordial;

 Cardiopatia é responsável por aproximadamente 50% dos óbitos em 
pacientes diabéticos; 

 Mais de 50% dos pacientes desenvolvem algum grau de neuropatia, 
que pode levar à perda de sensibilidade, lesões nos membros e, em 

homens, impotência sexual;

 Diagnóstico primário de DM aparece como a sexta causa mais freqüente 
de internação hospitalar. 







Um dos maiores ricos da obesidade é o 
desenvolvimento de .....

“níveis 
elevados de 
colesterol”





“Saúde é uma relação de EQUILÍBRIO”

OBS:
*higiene do sono
*alimentação regular-

balanceada
*trabalho-repouso-lazer
*respeito ao bio-rítmo







“ A melhora da circulação cerebral, induzida pelo 
processo cinesioterápico e pela alimentação 
balanceada, aumenta a síntese e diminui a 

degradação EQUILIBRADA de 
neurotransmissores, melhorando a cognição, 
humor, sono, diminui a fadiga e aumenta a 
capacidade funcional pelo aporte de O2.”

(COTMAW, et al 2005).





OBRIGADO !


