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Quanto é uma porção?
 
Informe-se junto do seu médico ou no portal da Direção-Geral da Saúde:
www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-1/alimentacao-roda-dos-alimentos-pdf.aspx



OBESIDADE

A obesidade é uma doença crónica que afeta cada vez mais pessoas, fruto de 
um estilo de vida sedentário e de uma alimentação cada vez menos saudável. 
É das tais doenças que toda a gente vê, inclusive quem a tem, e com isso 
carrega não poucos problemas físicos e psicológicos.

O índice de massa corporal (IMC), que se obtém dividindo o peso em kg pelo 
quadrado da altura em metros: (IMC = kg/m²), permite avaliar se uma pessoa 
tem excesso de peso ou obesidade:

   IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m² é considerado normal;
   IMC entre 25 e 29,9 Kg/m² corresponde a excesso de peso;
   IMC superior ou igual a 30 Kg/m² é obesidade. 

A chamada obesidade visceral ou abdominal pode ser avaliada através da 
medida da cintura. Nos homens o normal deve ser inferior a 94 cm e nas 
mulheres a 80 cm. Um perímetro abdominal entre 94 e 101 cm nos homens e 
entre 80 e 87 cm nas mulheres está associado a um risco aumentado de 
complicações metabólicas. Um perímetro abdominal superior a 102 cm nos 
homens e a 88 cm nas mulheres é considerado obesidade visceral.

A OBESIDADE NÃO VEM SÓ

A ela associam-se:
Hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, cansaço fácil, problemas 
ósseos e articulares, doença aterosclerótica que pode conduzir a enfarte do 
miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) ou outros problemas vasculares, 
baixa autoestima, depressão, isolamento e exclusão.

O QUE A PROVOCA 

Nos dias de hoje, as principais causas para a obesidade são a alimentação 
incorreta (consumo de alimentos superior às necessidades, sobretudo de 
produtos ricos em açucares e gorduras) e a diminuição da atividade física e do 
exercício, ou seja, aumento do sedentarismo. Toda a energia fornecida pelos 
açúcares e gorduras que não é consumida é transformada e armazenada sob 
a forma de massa gorda.

VIRE-LHE AS COSTAS! 

Não existem dietas milagrosas, nem se emagrece de um dia para o outro. 
Interiorize a matemática do emagrecimento: precisa gastar mais calorias do que as 
que consome. É uma conta simples, que inclui uma dieta saudável e atividade física 
regular. Uma perda de peso eficaz e saudável deve ocorrer de forma gradual. 

TUDO DEPENDE DE SI!

Uma alimentação saudável deve ser variada e equilibrada (ver roda dos alimentos).
Coma mais fruta e vegetais, cozinhe com menos gordura. Faça pelo menos cinco 
refeições por dia e respeite as porções. Coma sem pressas, mastigando bem os 
alimentos. Opte por cereais integrais (pão, farinhas, massas, arroz e outros). 
Reduza o consumo de refrigerantes, bolos, bolachas e sobremesas doces. Evite 
alimentos com muita gordura, como os laticínios gordos, enchidos, produtos de 
salsicharia e derivados da carne, bem como fritos ou assados com muita gordura.

MEXER-SE ATÉ É DIVERTIDO

Combata o sedentarismo: basta caminhar 30 minutos por dia para queimar calorias 
e melhorar a saúde cardiovascular. Brincar com os filhos ou netos, levá-los ao 
parque, caminhar com os amigos, dançar ou andar de bicicleta, são outras 
atividades possíveis. Prefira as escadas ao elevador, não use o carro  para 
pequenas distâncias. A atividade física moderada previne a hipertensão arterial, 
reduz os níveis de colesterol, ativa a circulação sanguínea, diminui em 17% 
o risco de enfarte e aumenta a capacidade funcional.

7 DICAS COM PESO E MEDIDA

Consulte um médico antes de iniciar qualquer programa de emagrecimento;

Estabeleça objetivos reais e metas a atingir para obter um peso saudável; 

Tenha hábitos alimentares saudáveis: coma mais fruta, vegetais, fibras e 
reduza o consumo de gorduras e açúcares;

Faça pelo menos cinco refeições por dia, não saltando nenhuma refeição 
nem exagerando nas quantidades; 

Faça mais exercício físico começando por um passeio diário;

Evite bebidas alcoólicas, refrigerantes e o fumo do tabaco;

Modifique pequenas rotinas diárias para evitar o sedentarismo.


