TIPOS DE OBESIDADE
OBESIDADE ANDROIDE
Também conhecida como
obesidade central, a gordura
localiza-se principalmente na
parte superior do corpo
(gordura visceral).

OBESIDADE GINECÓIDE
Também conhecida como
obesidade periférica, na qual
a gordura localiza-se
principalmente na parte
inferior do corpo, quadril
nádegas e coxas.
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está relacionada a maior risco
de doenças cardiovasculares.
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ORIENTAÇÕES
NUTRICIONAIS:

OBESIDADE

O QUE É OBESIDADE

Os valores para classificação estão
dispostos na tabela abaixo:

A OBESIDADE é caracterizada pela elevada
quantidade de gordura armazenada no
organismo, podendo ser um fator de risco para
COMORBIDADES.

O QUE SÃO COMORBIDADES
COMORBIDADES são outras doenças causadas
pelo excesso de peso. Entre as mais comuns
estão hipertensão, diabetes, dislipidemias,
doenças cardíacas e circulatórias.

A OMS (Organização Mundial da
Saúde) estabelece pontos de corte para
risco cardiovascular aumentado, medidas
de circunferência abdominal igual ou
superior a 94 cm em homens e 80 cm em
mulheres.

SERÁ QUE ESTOU OBESO?
Em geral, não é difícil reconhecer
obesidade ou sobrepeso, mas o diagnóstico
requer que se identifiquem os níveis de risco.
O IMC (Índice de Massa Corporal) é um
bom indicador para classificar o peso, porém
não é totalmente relacionado com a gordura
corporal. Para se calcular o IMC, utilizamos a
seguinte fórmula:

peso (kg)
altura (m)2

O QUE CAUSA A OBESIDADE?
Há vários fatores que podem
desencadear a obesidade, dentre eles
encontram-se:








Endócrinos;
Sociais;
Culturais;
Comportamentais;
Genéticos;
Ambientais;
Neurológicos.

ORIENTAÇÕES PARA OTIMIZAR A
PERDA DE PESO
 Faça intervalos pequenos (de 2 a 3 horas) entre as
refeições. Estabeleça horários fixos e não pule
nenhuma, assim, sentirá menos fome e comerá apenas
o necessário.
 Faça ingestão adequada de água durante o dia (no
mínimo 10 copos por dia).
 Evite preparações ricas em gorduras e frituras (salgados
fritos, batata frita, empanados).
 Evite o consumo de carnes muito gordurosas (picanha,
fraldinha, acém, capa de filé, cupim, pele de frango,
toucinho, costelinha suína, bisteca).
 Procure temperar os alimentos preferencialmente com
temperos naturais, como: salsa, cebola, cebolinha,
ervas, alho, limão.
 Lembre-se de comer devagar, mastigando bastante o
alimento antes de engoli-lo.
 Prefira alimentos assados, grelhados ou cozidos.
 Evite o consumo de alimentos refinados,
principalmente os doces.
 Prefira alimentos in natura (que são aqueles obtidos
diretamente de plantas ou animais como: frutas, leite,
ovos) ou minimamente processados (que são alimentos
que passaram por alterações mínimas antes de sua
aquisição, como: arroz, farinhas).
 Limite o consumo de alimentos processados como
frutas em calda, conservas, queijos.
 Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, pois
são alimentos altamente desbalanceados devido a
grande quantidade de açúcares, conservantes,
corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e
gorduras (biscoitos de pacote, salgadinhos de pacote,
macarrão instantâneo, refrigerantes, etc).
 Pratique exercícios regularmente.

