
Nutrição

Alimentação na obesidade



ALIMENTAÇÃO NA OBESIDADE

A Obesidade é assumida como a 
epidemia do século XXI pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde). 

Define a Obesidade o chamado 
I.M.C. (Índice de Massa Corporal) que 
pode ser calculado por si, desde que 
divida o seu peso atual em kg pela sua 
altura ao quadrado em metros. Se tiver 
IMC > 25 tem Excesso de Peso e se for 
> que 30, já tem Obesidade.

O aumento de casos com Excesso 
de Peso / Obesidade são, na grande 
maioria, fruto da nossa civilização, 
com excesso de oferta alimentar as-
sociado ao permanente convite ao 
sedentarismo. Conscientes desta ver-
dade, é que poderemos contrariar esta 
epidemia.

Em Portugal, mais de 64% dos ho-
mens e 55% das mulheres têm Excesso 
de Peso / Obesidade e os jovens já 
revelam valores de 29% nos rapazes 
e 27% nas raparigas com Excesso de 
Peso / Obesidade, o que é altamente 
preocupante.

Vimos recordar-lhe, que os aspe-
tos modificáveis que cada um de nós 
pode melhorar, como a Alimentação 
(que deve ser saudável), e a Atividade 
Física (que deve incluir 30 minutos de 
marcha diária além de exercício físico 
mais estruturado, como a natação, 
hidroginástica ou todas as ativida-
des de ginásio, sobretudo o cardiofit-
ness), irão reduzir o risco das doenças 
que acompanham a Obesidade como 
a Hipertensão Arterial, as Doenças 
Cardiovasculares ,  a  Diabetes ,  as 
D is l ip idémias ,  as  Osteoar t roses , 
a  Apneia  do Sono e  as  Doenças 
Oncológicas, entre outras.

Conselhos Gerais:
n Faça uma alimentação variada e 

equilibrada;
n  Opte por refeições fracionadas (mí-

nimo 6 por dia)  e  de pequeno 
volume;

n  Evite ficar mais de 2 a 3 horas sem 
comer, durante o dia e mais de 7 a 8 
horas, durante a noite;

n  Não se esqueça do pequeno almoço 
e não pule refeições;

n  Importa fazer um lanche a meio da 
manhã e a meio da tarde;

n   Coma devagar e mastigue muito 
bem os alimentos;

n  Tenha muita atenção ao tamanho 
crescente dos pratos atuais;

n  Evite a ingestão de açúcar e alimentos 
açucarados (bolos, doces, mel, sobre-
mesas, chocolate,…);

n  Pode trocar o açúcar por adoçante, 
mas reduza a quantidade deste ao 
mínimo, para se desabituar do sabor 
doce e rejeitar o excesso;

n  Aumente o consumo de fibras, inge-
rindo saladas, legumes, hortaliças…;

n  Aconselha-se a ingestão diár ia 
de sopa (com pouca batata, sem 
arroz ou massa e muitos legumes e 
hortaliças);

n  Utilize as gorduras como condimento 
e não como alimento, reduzindo o 
seu consumo;

n  Limite o uso de sal, que poderá ser 
nulo se cozinhar ao vapor;

n  Pese-se regularmente, nas mesmas 
condições, que poderá ser de forma 
semanal, para que possa corrigir al-
guma evolução menos benéfica;

n  Beba no mínimo 1,5L de água por dia, 
de preferência fora das refeições;

n  Ande a pé todos os dias, pelo menos 
30 minutos seguidos em terreno 
plano e sem se cansar;

n  Sempre que possa, pratique exercício 
físico, optando pelo que lhe dê tam-
bém prazer;

n  Lembre-se que na água, o exercício se 
torna mais produtivo e mais fácil de 
cumprir, como na hidroginástica.

Alimentos  que deve evitar:
n  Leite gordo ou condensado;
n  Iogurtes com açúcar;
n  Queijos gordos (com mais de 25 % de 

gordura);
n  Natas;
n  Carnes gordas;
n  Conservas de Carne ou de Peixe;
n  Carnes e Peixes secos ou fumados;
n  Marisco;
n Moluscos e crustáceos: polvo, lula, 

choco, mexilhão…;
n  Salgados (croquetes, rissóis…);
n  Certos Órgãos e Vísceras: língua, mio-

los, tripas, fígado…;
n  Produtos de Salsicharia e Charcutaria: 

enchidos, galantinas, salsichas…;
n  Manteiga, Margarina, Banha, Toucinho;
n  M o l h o s :  m a i o n e s e ,  m o s t a rd a , 

ketchup…;
n  Açúcar e Mel;
n Alimentos preparados com Açúcar: 

Bolos, compotas, marmeladas, gela-
dos, chocolates, sobremesas doces, 
rebuçados…;

n  Cacau e Chocolate;
n  Frutos secos, cristalizados ou em calda;
n  Frutas Oleaginosas: Azeitonas, amên-

doas, amendoins, nozes, pinhões, 
avelãs…;

n  Banana, Uvas e Figos;

n  Bebidas alcoólicas, Licores, Cerveja;
n  Refrigerantes, Sumos de Fruta concen-

trados e conservados.
 
Alimentos de consumo moderado:
n  Lacticínios Magros (leite, Iogurtes e 

Queijo);
n  Peixe e Carne (partes magras), Ovos;
n  Pão de Mistura / Integral e Cereais (sem 

açúcar);
n  Arroz. Massa, Batata;
n  Feijão , Grão, Ervilhas, Favas;
n  Fruta;
n  Azeite.
 

Alimentos de consumo liberal:
n  Legumes: Abóbora, cenoura, cebola, 

nabo, agrião, alface, beringelas, cogu-
melos, chuchu, feijão verde, pimentos; 

n  Hortaliças: Brócolos, couves (flor, lom-
barda, portuguesa, roxa, galega, co-
ração- de-boi, …), grelos, nabiças, 
espinafres…;

n  Saladas: Alface, tomate, cenoura, pe-
pino, cebola, couve roxa, rabanete…;

n  Sopa de Legumes (com pouca batata, 
sem arroz ou massa e com muitos legu-
mes e hortaliças);

n  Água, Chá de Ervas (sem açúcar), Café 
de Cevada.


