
A fadiga é uma sensação subjetiva de falta de 
energia física ou mental, ou ambos, não é sempre 
semelhante à sonolência, mas pode ser associada. 
Quando a fadiga e cansaço, com ou sem 
dormência ou com ou sem a apatia não tem causa 
conhecida que a justifica é quando você deve 
considerar como um sintoma que deve ser 
estudado do ponto de vista médico
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A fadiga é o nome que se dá a um sintoma que, de fato, está muito presente no dia a dia da população, 
mas que pode ter causas diversas. Entende-se “fadiga” como uma sensação de desgaste, cansaço e falta 
de energia. Como é de se esperar, este é um sintoma bastante recorrente entre os mais diferentes tipos de 
doenças e condições.

FADIGA

O  QUE É A FADIGA?

Definir as causas da fadiga e do cansaço é de extrema importância, e isso deve ser feito por meio de 
avaliação médica criteriosa, na qual um especialista fará um check-up clínico, nutricional e hormonal, 

descartando assim patologias que podem originar todos os sintomas. 
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FATORES QUE PODEM CAUSAR 
O CANSAÇO EXCESSIVO

Pare um pouco e repense todos os seus hábitos de 
vida. O que pode estar por trás de seu cansaço? 
Fazer-se essa pergunta é o primeiro passo para 
identificar as possíveis causas de um sintoma 
muito comum: a fadiga. Em geral, a maioria dos 
casos de fadiga pode ser atribuída a três grandes 
fatores: estilo de vida, condições de saúde e 
problemas psicológicos:
Ÿ Desequilíbrios hormonais  e Anemia
Ÿ Déficit vitamina D e dietas restritivas
Ÿ Estresse e ansiedade

COMO PODEMOS EVITAR A 
FADIGA?

Ÿ Fazer uma dieta saudável;
Ÿ Evitar açúcares;
Ÿ Beber bastante água;
Ÿ Atividade Física regular;
Ÿ Descansar e dormir bem, por 

aproximadamente 08:00 horas;
Ÿ Ingerir multivitamínicos e vitaminas.

Pequenas mudanças no estilo de vida e na 
dieta podem realmente ajudar a melhorar os 
sintomas de fadiga ou inclusive deter a fadiga. 
Se a fadiga persistir, é importante procurar o 
aconselhamento de um profissional de saúde, 
como seu médico de confiança.

Cansaço excessivo 
pode ser um sinal 
de doenças.
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