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VOCÊS NÃO ESTÃO 
CANSADOS DE VIVER 
CANSADOS E DOENTES?



A autonomia depende da saúde. 
Cuidar da saúde é o primeiro dever.

QUALIDADE DE VIDA começa com SAÚDE.
E só percebemos isso quando fcamos doentes!



CHECK-UP

•A realização sistemátca de check-up contribui 
para melhorar a saúde das pessoas?



PREVENÇÃO
• Primordial: promoção de saúde; estudar FATORES DE SAÚDE. 
• Primária: evitar a doença. Vacinação, tratamento da água.
• Secundária: identfcar desvios do normal. 

Diagnóstco precoce.
• Terciária: reduzir incapacidade e reintegrar.
• Quaternária: evitar a iatrogenia. Excesso de medicações.

o Alwan, 1997



POLIFARMÁCIA

• Diretrizes para doenças 
específicas no idoso médio de 
70 anos:  19 doses de 12 
medicamentos diferentes.

 Gustavo Gusso e José Mauro Cerat Lopes, 2012



• A cada ano 2,2 milhões de 
pessoas contraem doenças e 
outras 106.000 morrem 
devido a efeitos colaterais de 
medicamentos, a quarta 
causa de óbitos no país. 

 Associação Médica Americana
 MORAIS, Jomar. A medicina doente. Super interessante, 2016. 

Disponível: < 
htps://super.abril.com.br/ciencia/a-medicina-doente/ . 

https://super.abril.com.br/ciencia/a-medicina-doente/


MEDICINA CONVENCIONAL  

•   SISTEMA DE DOENÇA: 

 DIAGNÓSTICO

 URGÊNCIA



Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)

• Alergias.
• Osteoporose, artrite.
• Doenças autoimunes
• Dislipidemias - Colesterol alto
• Obesidade.
• Depressão.
• Diabetes.
• Câncer.
• Hipertensão.
• Cardiovasculares e cerebrovasculares (DCV)...



Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)

• “Fatores externos, como o modo de vida e o  meio 
ambiente, podem chegar a infuir em 80% dos 
cânceres”.

 OMS, 2010

• Geração que nascer após 2005 vai viver menos que os 
pais. 1ª vez na história da humanidade que a geração 
futura viverá menos que a anterior.

 New England Journal of Medicine, 2005



• Medicina convencional 
Medicina do ‘O QUE?’ Que doença? que remédio?

• Medicina Integratva (Medicina Tradicional, 
 Medicina do Estlo de Vida)
Medicina do ‘POR QUE?’ Por que esse sintoma 

ocorreu agora e dessa maneira? Qual a raiz?



CRONOS = TEMPO

Doença crônica é resultado de comportamento crônico.



Fatores que prolongam a vida

• Assistência médica 10%
• Genétca 17%
• Meio ambiente 20%
• Estlo de vida 53%

Stanford University, 2001



Epigenétca

Genétca

Estlo de 
vida



Antônio Bussat, chefe Oncologia Benefcência Portuguesa, 2018



EPIGENÉTICA
• São ‘Genes do câncer’, das DCV, do DM? 
• São ‘genes intolerantes ao nosso estlo de vida atual: 

comida processada e ultra processada, excesso de 
produtos químicos e excesso de proteína animal’.

 Bruce Lipton, 2007







Século XXI

• Não somos coletores
• Nem caçadores
• Nem mesmo cozinheiros

• AGORA SOMOS COMPRADORES 



5000 gerações           5 gerações



Uma saúde Uma doença

• Só existe UMA doença: células doentes, cheias de 
substancias tóxicas e DEFICIENTES em nutrientes 
essenciais para cumprir corretamente suas funções.

• Da mesma maneira que não há muitas 'saúdes'.

























Prevenção:



Saúde - produzir neurotransmissores
• Desintoxicação alimentar 
• Alimentação saudável.
• Intestno regular.
• Mover o corpo.
• Contato com a natureza – LUZ SOLAR 
• Respirar ar puro.
• Sono.
• Aquietar a mente - Pausas
• Expressão emocional
• Suplementos.



MUDAR

95% do combustvel de um foguete é 
gasto na decolagem – logo, o esforço de 
mudar depende na verdade de dar a 
partda.



Instagram: 
@neurointegrada
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