
Adolescência

A importancia de um estilo de vida saudável 

Um dos principais objectivos de vida de todos os seres humanos, particularmente durante 
a  Adolescencia,  consiste em  ser capaz de desenvolver uma série de acções que contribuam 
para um estilo de vida saudável , com razoável  qualidade de vida.

 A  capacidade de manteres  a composição física adequada  do teu proprio  organismo 
irá permitir , não só  assegurar  o teu metabolismo basal, indispensável  à tua  sobrevivencia,   
como também  te  permitirá  executar todas as restantes funções inerentes à especie humana 
. 

Nunca é demais lembrar que,  é necessário ser  saudável  para que possamos  realizar, sem 
limites,  todas as actividades relacionadas com momentos de laser (actividades desportivas , 
viagens , actividades intelectuais e  culturais). Adolescentes  – Corpo e Imagem
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Nesse sentido, será util que saibas o se-
guinte :

Uma  alimentação saudavel 

A alimentação é a base da nossa cons-
tituição física . Hábitos alimentares incor-
retos com excessos de nutrientes podem 
contribuir para doenças como obesidade e 
Hipercolestrolémia . A ausência ou carência 
de nutrientes podem contribuir para ane-
mia, doenças associadas a carência de vi-
taminas ou alterações do comportamento 
alimentar.

Quais os conselhos para uma 
alimentação equilibrada e saudavel ?    
   

n	 Ingere alimentos  várias vezes ao dia, 
com intervalos de 2 a 3 horas e tenta 
evitar periodos superiores a  8 horas  de 
jejum durante a noite.

n	 Nunca esqueças a ingestão do pe-
queno almoço, de preferência antes de 
sair de casa.   

n	 Inicia  as refeições  principais com sopa 
(de preferência de  legumes).

n	 Inclui   sempre vegetais  no prato 
principal.

n	 respeita  as proporções de proteínas/
lipidos (gorduras)/hidratados de car-
bono (açucares).

n	 come carne e peixe com regularidade.- 
substitue, ocasionalmente, a carne por 
soja ou outras leguminosas. prefere as 
carnes magras (ex: perú, frango, coe-
lho)e retira as gorduras da composição 
da carne.

n	 diminui a quantidade de  gorduras 
na tua alimentação, reduzindo o con-
sumo de alimentos como fritos, pas-
teis, folhados, molhos, enchidos, queijo 
gordo...  

n	 opta pelo azeite, para cozinhar.
n	 Utiliza temeros/especiarias  (sal, pi-

menta, outros ) com moderação.
n	 reduz ingestão de hidratos de car-

bono como bolos, compotas, mel, 
chocolates.  

n	 Não esqueças de ingerir, pelo menos, 
duas a três peças de fruta por dia.

n	 e v i t a  r e f r i g e r a n t e s  o u  b e b i d a s 
gaseificadas.

n	 prefere ingestão diaria de leite a qual-
quer outro liquido. limita a ingestão 
de bebidas com cafeina. Não esqueças 
de ingerir  água ao longo do dia. 

n	 escolhe alimentos de qualidade e com  
bom estado de conservação. consulta 
as rótulos dos alimentos. opta por con-
fecção  no forno ou a vapor. 

n	 Quando possivel, realiza as refeições na 
companhia de familiares ou amigos.

 

ExErCICIo fIsICo 

Qual a importancia do exercicio físico? 

o exercicio físico contribui para au-
mentar a tónus  muscular, aumenta  a 
resistência física e tem um papel impor-
tante no  consumo de  fontes de energia  
em excesso no organismo  (açucares e hi-
dratos de carbono). pode ser um factor  
muito importante  para o teu bem-estar. 

caminhar, andar de bicicleta, nadar, 
fazer ginastica ou qualquer outra moda-
lidade desportiva podem ser formas de  
contribui para reduzir a resistência das 
células dos diversos orgãos à insulina e, 
desta  forma, reduzir a probabilidade de 
ocorrência de diabetes mellitus.

contribui  igualmente para melhorar 
a circulação sanguínea, melhorando a 
oxigenação de todos os orgãos e redu-
zindo também  a probabilidade de apa-
recimento de  Hipertensão Arterial,  cuja 
incidência é particularmente elevada na 
populaçãp portuguesa. 

A  capacidade de o exercicio físico in-
terferir no organismo, reduzindo a ten-
dência para  aumento de peso  é bem 
conhecida. Vale sempre a pena   lembrar 
que a redução de peso  não deve ter, 
como prioridade, apenas a preocupação 
com  estética  mas deverá ser sempre en-
carada como uma questão de saúde.

     

Quais os cuidados a ter  na pratica 
de exercicio fisico?

n	 Faz exercicio, pelo menos 30 minutos 
por dia, de preferencia com um familiar 
ou amigo.

n	 evita praticar exercicio fisico na sequen-
cia de periodos de jejum.  

 
n	 No inicio da actividade, faz exercício ape-

nas  durante um curto espaço de tempo.

n	 Aumenta gradualmente a quantidade 
de tempo e intensidade de exercicio.

n	 caso pretendas praticar alguma moda-
lidade  com maior frequência ou inten-
sidade, consulta o teu médico. 

n	 caso tenhas algum problema de saúde, 
será necessário analisar qual a modali-
dade que melhor se adequa ao teu caso.  

 Controlo dE PEso 

durante este periodo, já te apercebeste 
que estão a ocorrer mudanças no teu 
corpo. A evolução de peso e estaura depe-
nedem de factores genéticos, hormonais e 
do ambiente. durante a adolescência ve-
rifica-se um aumento de 50% do teu peso 
e 15 a 20% da tua estaura, o que contribui 
para um aumneto de consumo de energia. 

Visto que estás  num periodo de rápido 
crescimento, o teu apetite terá tendência a 
ser superior àquele  que se verifica durante 
algumas etapas da infância  ou vida adulta. 
desde que faças uma alimentação equili-
brada e  exercico fisico com regularidade, 
tudo será mais fácil.

Como posso efectuar essa vigilancia? 

para saber se o teu peso esta adequado à es-
tatura, terás de utilizar os seguintes parâmetros: 

n	 Avalia o teu peso 

n	 Avalia a tua estatura

n	 determina o teu Indice de massa 
corporal (Imc)que se calcula da se-
guinte forma: 

n	 peso(kg)/ ( estatura ( m )2

n	 se tiveres mais de 16 anos, de seguida 
consulta a seguinte tabela:

 
   Imc < 18.5 Abaixo do peso esperado 
18.6 < Imc < 24.9 peso Normal
25.0 <  Imc  <  29.9 excesso de peso
   Imc > 30 obesidade
   Imc > 40 obesidade morbida    

n	 se o  teu Imc é inferior a 18.5 ou  supe-
rior a 24.9 isso significa que terás uma 
situação de emagrecimento ou  ex-

cesso de peso/obesidade, respecti-
vamente.  por se tratarem de variações 
da normalidade, deverão ser encara-
das como ausência de  saúde  e, por 
isso, deverão ser avaliadas e vigiadas. 
caso seja necessário, deverão ser rea-
lizados exames complementares de 
diagnostico.

                 
n	 se o teu Imc se situar entre 18.6 e 24.9 

isso significa que, no que se refere à 
relação  peso/ estaura , não terás de te 
preocupar. 

n	 se a tua iddae for igual ou superior 
a 16 anos será necessário consultar 
tabelas de Imc adequadas.

ConsUltAs dE rotInA 

Em que consistem as consultas 
de rotina?

são consultas que pretendem avaliar, 
com alguma regularidade , o teu estado de 
saúde. tal como em outras etapas da tua 
vida , deverás cuidar da tua saúde anali-
sando com o teu médico  as situações que 
te preocupam, colaborando nas questões 
colocadas e na  observação física.

Uma vigilancia adequada do teu es-
tado de saúde só é possivel se fores re-
gularmente ao teu médico. deste modo,  
é possivel detectar alguma variante do 
que é habitual e , se necessário , desen-
cadear alguma  atitude, antes do apare-
cimento de  eventuais complicações .   

sê responsável! 
Mantém a tua saúde sob Vigilancia!


