
Manual de orientação para pessoas com 

pré-obesidade e obesidade  



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é definida como um acúmulo anormal ou excessivo 

de gordura corporal que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. 

É uma doença crónica, de origem multifatorial e está associada a outras doenças.

Obesidade!

A obesidade é uma doença. 



Os núm"os da Obesidade!

22,3%
Obesidade

EPIDEMIA DO SÉC. XXI

34,8%
Excesso de Peso



Doença Pulmonar

Apneia do sono

Dislipidemia (colesterol e 
triglicerídeos aumentados)

Hipertensão arterial

Diabetes mellitus tipo 2

Enfarte do miocárdio

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Depressão

Demência

Doença de Alzheimer

Doença de Parkinson

Cancro da mama

Cancro do endométrio

Cancro da próstata

Cancro colo-retalPatologia osteoarticularC#
pli

caç
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C#o sab" se tem peso $cessivo?!
Uma forma simples de verificar se tem excesso de peso ou obesidade é calcular o seu 
índice de massa corporal (IMC). 
	

IMC =
     peso corporal (em Kg)

  estatura x estatura (em metros)

	

IMC	(kg/m2) Estado	nutricional

<18,5 Abaixo	do	peso

18,5	–	24,9 Peso	normal	/	Saudável	

25	–	29,9 Excesso	de	peso

30	–	34,9	 Obesidade	grau	1

35	–	39,9 Obesidade	grau	2

>	40 Obesidade	grau	3



Saúde c%di&ascul%:!
A gordura não é toda igual! 

Como avaliar a gordura com maior impacto na saúde do seu coração e das 
suas artérias?

Avalie o seu perímetro de cintura.
	

≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Maior risco cardiovascular
	



é CONSUMO DE ALIMENTOS 
ALTO VALOR CALÓRICO 

é SEDENTARISMO 

Desproporção entre energia consumida e energia despendida

P'que é que eng'damos?!
A qualidade e a quantidade do que comemos

é INATIVIDADE FÍSICA 



P'que é que eng'damos?!
A qualidade e a quantidade do que comemos

Hoje em dia vivemos em “permanente abundância”! 
 

 
 
•  Muitos alimentos, particularmente os ricos em gordura e açúcar, como os bolos, perderam o estatuto 

de ser “só em dia de festa”, e passaram a ser disponibilizados e consumidos frequentemente. 
 
 
•  Para além destes alimentos, muitos outros foram recentemente inventados, pela indústria alimentar 

e, de modo a aliarem uma “apelativa” intensidade de sabor e garantia de tempo de prateleira, são 
frequentemente ricos em sal, gorduras e açúcares.  



P'que é que eng'damos?!
A qualidade e a quantidade do que comemos

As porções dos alimentos têm vindo a aumentar.

Engordamos por comer mais, mais calórico e por nos mexermos menos.



P'que é que eng'damos?!
Alguns exemplos:

•  Porque se fazem apenas 2 refeições por dia, de grande volume, ou então porque se petisca a toda a hora e se perda a 
noção da fome/apetite e saciedade  

•  Porque não se toma um bom pequeno-almoço e depois se come muito e mal 
•  Porque se escolhe um croissant folhado e um refrigerante, em vez de um pão com queijo fresco e um iogurte magro 
•  Porque se come bacalhau com natas, em vez de bacalhau com grão e couves 
•  Porque se come pizza, em vez de um bife de frango com arroz de legumes 
•  Porque não se come sopa diariamente 
•  Porque não se enche metade do prato com hortaliças e legumes, crus ou cozinhados,  temperados com pouca 

gordura. 
•  Porque não se come fruta (ou então porque se come demasiada, mais do que as 3 a 5 porções recomendadas).  
•  Porque não se planeiam as refeições/compras, e se cai naquilo que aparentemente é mais fácil de preparar/cozinhar. 



Nem sempre comemos porque temos fome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A realidade é que muitas vezes comemos em resposta a diferentes emoções 
como o stresse, ansiedade, tristeza, aborrecimento ou mesmo alegria.  

P'que é que eng'damos?!
Componente emocional da alimentação



C#o lid% c# as emoções?!
Dicas

Escolha antecipadamente o que vai 
comer e a quantidade que irá ingerir. 
Não coma diretamente “do pacote” 

Coma sempre sentado

Não se envolva noutras atividades enquanto está a 
comer. Em vez de disso dirija a sua atenção para o 
que está a comer, apreciando as diferentes 

texturas e sabores dos alimentos. 

Coma tão devagar 
quanto possível



Preste atenção aos sinais do seu corpo
Tome consciência do grau de fome e saciedade que sente 
antes, durante e após comer. 

Envolva-se noutra atividade quando 
sentir o impulso para comer. 

Será uma questão de tempo até que aprenda a não 

usar a comida quando se sente mal. 

Mas é um treino que trará muitas vantagens a longo prazo. 

C#o lid% c# as emoções?!
Dicas



C#o lid% c# as emoções?!
Quando se sentir muito triste, irritado(a), frustrado(a): 

Comer não ajuda a lidar com o problema
Comer pode adormecer algumas emoções negativas, mas também 
faz com que fuja do problema, que se manterá difícil de lidar se não 

usar estratégias adequadas. 

As emoções são passageiras
Tente identificar o que está a sentir e observar como ela se manifesta no seu 

corpo. Embora algumas emoções sejam desagradáveis, elas são passageiras. 

Ponha	em	práGca	estratégias	que	não	envolvam	comer	para	lidar	com	emoções.		



C#o podemos c#bat" este problema?!



C#o podemos c#bat" este problema?!
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Primeiro passo:

C()%i% a balança!!
Diminuindo a ingestão alimentar e/ou aumentando a atividade física.

	

C#o podemos c#bat" este problema?!



C#o podemos c#bat" este problema?!

ESTILO DE VIDA ATIVO E SAUDÁVEL!!
Para existir perda de peso o gasto de energia 

tem que ser superior à ingestão calórica. 

Primeiro passo:



Benefícios da atividade física, !
p%a além do peso ...                     !

Diminui a doença pulmonar

Aumenta a aptidão aeróbia

Melhora a apneia do sono

Melhora o colesterol e os 
triglicerideos

Ajuda a regular a tensão

Contribui para um metabolismo mais 
saudável

Diminui o risco de demência

Diminui os sintomas de depressão

Melhora a auto-estima e auto-
confiança

Ajuda a gerir o stress

Ajuda a prevenir o cancro

Diminui recorrências em 
sobreviventes de cancro

Melhora a tolerância aos tratamentos

Maior perda de gordura

Maior preservação de músculo

Mais sucesso a manter o peso

AF + Dieta = +20% de perda de peso 

Aumenta a força,  mobilidade e 
autonomia funcional

Aumenta a qualidade de vida

Aumenta a longevidade



=	
Frequência�

Intensidade�

Tempo�

Tipo

Dose

A atividade física é c#o um medicamento: !
requ" uma dose adequada! !



Frequência consiste no número de vezes por dia ou por semana em que a 

atividade física é realizada.

Mai' *equência → melh'es resultados...!
Fazer atividade física 5 a 7 dias por semana origina 

melhores resultados no controlo do peso.

... mas mesmo menos é mais!!
Apenas 2 a 3 dias por semana têm benefícios, o 

importante é fazer.

Marque na sua agenda os dias da semana e momentos 
do dia em que pode fazer atividade física

2ª	feira	 3ª	feira	 4ª	feira	 5ª	feira	 6ª	feira	 Sáb.	 Dom.	

Antes	do	
trabalho/	
escola	

Manhã	

Hora	do	
almoço	

Tarde	

Depois	do	
trabalho/	
escola	

Noite	



A intensidade tem de est% adequada à sua 
aptidão física...!

Deve começar com esforços leves e aumentar 

gradualmente a intensidade da atividade física.

... p%a t" benefícios (e não riscos) p%a a 
saúde!!

Em caso 

de dúvida 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Repouso          

!

Moderada Vigorosa Mto vigorosa Esforço 
máximo Leve 

Consulte um Fisiologista do 

Exercício ou peça aconselha-

mento ao seu médico. 

Intensidade diz respeito ao grau de esforço com que a atividade física é 

realizada.



Tempo refere-se à duração diária ou semanal dedicada aos períodos de prática de 

atividade física.

Mai' d+ação → melh'es resultados...!
Acumular, pelo menos, 30 minutos por dia na 

maior parte dos dias da semana e progredir 

gradualmente até 60 minutos por dia.

... mas todos os minutos c(tam!!
O somatório de vários períodos de atividade 

física com 10 minutos ou mais de duração 

também ajuda a controlar o peso.

30min=10+10+10	

30min=15+15	
30min=10+20	

60min=10+10+10+10+10+10	

60min=15+15+15+15	

60min=10+15+20+15	
...	



Tipo diz respeito às características da atividade física realizada.

Qual é a sua atividade física?!
Escolha	uma	aGvidade	Tsica	que	lhe	dê	gosto	e	que	o(a)	
faça	senGr	bem.

Sozinho(a) , ac#panhado(a), as -ções são 
muitas!!

O	Gpo	de	aGvidade	Tsica	tem	implicações	na	frequência	da	
sua	práGca	semanal.

2-3x / 
semana 

3-5x / 
semana 

Diaria-
mente 



-  Comer diariamente alimentos de todos os grupos e beber água - 

COMPLETA 

-  Variar o mais possível os alimentos dentro de cada grupo - VARIADA 

-  Ingerir os alimentos nas porções indicadas para cada fatia da roda - 

EQUILIBRADA 

“Equilíbrio Aliment% Diário”  !
Roda dos alimentos



“Equilíbrio Aliment% Diário”  !
Roda dos alimentos - porções

Porção de alimentos  Roda Recomendação 

1 pão (50g) ou1 fatia de broa (70g) OU 5 c. sopa de cereais de pequeno-
almoço (tipo Corn Flakes) (35g) OU 6 bolachas Maria ou 8 bolachas 
água e sal redondas ou 4 tipo Cream-Cracker OU 1½  batata (125g) OU 
4 c. sopa de arroz/massa cozinhados (110g)

4-11 5

3 c. de sopa de leguminosas secas ou frescas cozinhadas (30g) OU 1 c. de 
sopa de leguminosas secas (feijão, grão, lentilhas) cruas (25g) OU 3 
colheres de sopa de leguminosas frescas (favas, ervilhas) cruas (80g) 1-2 1

1 chávena almoçadeira de leite (250mL) OU 1 iogurte líquido ou  1½ 
iogurte sólido (200g) OU 2 fatias finas de queijo magro (40g) OU ¼ de 
queijo fresco (50g) OU ½ requeijão (100g) 2-3 1-2



“Equilíbrio Aliment% Diário”  !
Roda dos alimentos - porções

Porção de alimentos Roda Recomendação 

2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180g) OU 1 chávena 
almoçadeira de hortícolas cozinhados (140g) 3-5 4

1 peça de fruta tamanho médio (160g) 3-5 3

Carne/peixe cozinhados (30g) OU 1 ovo tamanho médio (55g) OU 

1 fatia fina de fiambre (30g) OU 1/3 lata de atum bem escorrido 

(30g)

1,5-4,5 4

1 colher de sopa de azeite ou óleo (10g) OU 1 colher de 
sobremesa de manteiga ou margarina (15g) 1-3 2



1. Comece o dia com um pequeno-almoço saudável. Lembre-se de consumir produtos lácteos, pão ou 
cereais e ainda fruta. 
 
2. Faça 5 a 6 refeições por dia. Poderá controlar assim o seu apetite ao longo do dia. Mas não esteja 
sempre a petiscar! 
 
3. Faça das hortaliças, frutos, cereais (preferencialmente integrais) a base da sua alimentação.  
Aumente o seu aporte de fibra, vitaminas e minerais. 
 
4. Inicie as refeições principais com sopa.  A sopa é um excelente alimento, promove um aumento da 
saciedade, controla o apetite e melhora o trânsito intestinal. 
 
5. Ingira doses moderadas de lacticínios. Dê preferência aos magros. 

“Equilíbrio Aliment% Diário”  !
Regras de Ouro da Alimentação



6. Consuma regularmente leguminosas. Frutos gordos e oleaginosos, em muito pequenas porções.  
 

7. Opte por consumir com mais frequência peixe do que carne. Nas carnes, opte pelas brancas 

(peru, frango, coelho). Sempre em quantidades moderadas. 
 

8. Limite a quantidade de gordura e sal na confeção e tempero. Opte pelo azeite e ervas aromáticas. 
 

9. Coma calmamente e mastigue muito bem os alimentos. É uma excelente forma de controlar o 

apetite e a quantidade de alimentos que se ingere. 
 

10. Beba bastante água ao longo do dia.   

“Equilíbrio Aliment% Diário”  !
Regras de Ouro da Alimentação



“Equilíbrio Aliment% Diário”  !
Culinária saudável

O planeamento diário, semanal ou mensal das refeições é importante para poder 

cumprir as recomendações para uma alimentação saudável e equilibrada. 

o  Cozinhe de forma simples. 

o  Tempere os alimentos em marinadas, evite adicionar muita gordura e sal.  
Abuse do alho, cebola, tomate, pimento, ervas aromáticas e especiarias.

o  Escolha cozidos, grelhados, assados com pouca gordura ou pratos de “panela 
única”: caldeiradas, jardineiras, ensopados…

o  Retire peles e gorduras visíveis.

o  Evite comprar refeições pré-confecionadas.

o  Evite os molhos. Não os sirva na mesa.



Esc.h" o que c#"!
Rotulagem alimentar

-  O rótulo é o “Bilhete de Identidade” dos alimentos. Esteja atento à lista de 

ingredientes, à composição nutricional e à data de validade do produto. 
 

-  A Lista de ingredientes apresenta estes por ordem decrescente. Evite os 

alimentos que têm açúcar e gorduras nos primeiros ingredientes. 
 

-  A informação da Composição nutricional indica o teor de cada nutriente 

(proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibras, minerais e vitaminas) e de energia 

por 100 g ou por 100 ml de alimento e, por vezes, também por porção ou dose. 
 



Esc.h" o que c#"!
Rotulagem alimentar

Opte por alimentos/bebidas com nutrientes maioritariamente com a cor verde.  

Modere os alimentos/bebidas com um ou mais nutrientes na cor amarela.  

Evite os alimentos/bebidas com um ou mais nutrientes na cor vermelha. 



Foque-se na vontade de mudar. 
 

Tenha determinação, seja positivo, acredite na mudança e, devagar, 
comece a traçar um plano.  

 
Pense em todas as razões que tem para emagrecer, para cuidar da sua alimentação, do seu corpo. 

Pequenos passos, /andes mudanças!!



Pequenos passos, /andes mudanças!!

Planeie as suas refeições
Pense e procure receitas mais saudáveis. Faça uma ementa 

semanal. Faça uma lista de compras e vá ao supermercado 

sem fome!   

Leia bem os rótulos dos alimentos
Tenha em atenção a lista de ingredientes e composição 

nutricional. Procure os açúcares, gorduras e sal, e evite 

alimentos que os contenham em maiores quantidades.   



Pequenos passos, /andes mudanças!!

-  Coma tão devagar quanto possível! Pouse os talheres enquanto come, 
converse com quem estiver consigo, leve pedaços pequenos de comida à boca.  
Assim que terminar a refeição, saia da mesa. 

-  Não coma enquanto está distraído a ler ou a ver TV. 
-  Controle impulsos para não comer mais e não comer fora de horas. 

Frequentemente passam ao fim de alguns minutos. Envolva-se noutra 
atividade.  

-  Beba água, faça um chá.

Tente perceber o seu ciclo de fome e saciedade 

Se fica muitas horas sem comer é possível que faça ingestões 

excessivas. Tente perceber se uma pequena merenda nesse 

intervalo ajuda a evitá-las.



Pequenos passos, /andes mudanças!!

Controle a ingestão de alimentos mais calóricos Escolha 
saudável

Controle a quantidade de azeite ou outras gorduras que utiliza para cozinhar e temperar.  

Procure gorduras e açúcares “escondidos” em molhos, queijos, charcutaria, patés, bolachas, etc. 

Não coma alimentos diretamente “do pacote”. Prepare a sua dose antecipadamente. 

Tenha cuidado com a disponibilidade de alimentos fáceis para petiscar. 

Recheie a dispensa e o frigorifico de alimento mais saudáveis e de menor valor energético. 



Pequenos passos, /andes mudanças!!

Controle as suas porções
Siga a “regra das mãos”. Não encha o prato, nem repita.  Tente diminuir 

as suas porções habituais. Sirva-se num prato mais pequeno.  Comece a 

refeição com uma sopa de legumes e hortaliças. 

Carne,	peixe,	ovo	
HorKcolas		 Azeite,	óleo,	manteiga,	

…	

Batata,	arroz,	massa…		

FRUTA	

1	punho	

Fruta	



Reduzir o tempo passado 
sentado em 1 h/dia já tem 
um impacto benéfico na saúde.

Limitar o tempo passado em 
comportamento sedentário a 
um máximo de 6-8 h/dia.

Reduzir o tempo a ver  TV a 
um máximo de 3-4 h/dia. 

Se não conseguir reduzir o 
tempo passado sentado, 

LEVANTE-SE e caminhe 
durante pelo menos 2 min 

a cada 30 min (no 
trabalho e em casa).

Promover junto da entidade 
patronal a aquisição de 

secretárias que 
permitam estar em pé 

ou sentado.

As alterações ao 
comportamento sedentário 

adicionam, mas não 
substituem os benefícios da 

prática de atividade física.

       Atividades sedentárias   →             Riscos para a saúde

Pequenos passos, /andes mudanças!!



Um sono reparador também ajuda a 

controlar o peso.

Manter um 
horário regular 
de sono e de 

rotina de deitar 
(mesmo ao fim 

de semana).

Procurar a 
exposição a luz 

brilhante durante 
o dia (sobretudo 

de manhã) e 
evitar luz 

brilhante à noite 
(principalmente a 
meio da noite).

Manter o quarto 
fresco, escuro e 

confortável.

Evitar cafeína, 
nicotina, álcool e 

medicação 
estimulante à 

noite.

Evitar comida e 
líquidos em 

excesso à noite.

Evitar olhar 
obsessivamente 
para o relógio 

durante a noite. 

Para melhorar os hábitos de sono:

Pequenos passos, /andes mudanças!!



A Melhor Atividade Física 
Para Controlar o Peso É 

Aquela Que Se Faz.

Pouca Atividade Física É 
Sempre Melhor Que 

Nenhuma.

Interromper e Reduzir o 
Comportamento Sedentário 

Promove a Saúde.

1 2 3
Pequenos passos, /andes mudanças!!



Em caso de insucesso, há possibilidade de ajuda $)a!!

No entanto, lembre-se sempre que o maior esforço tem que ser o seu, e que apenas 

com um estilo de vida saudável se conseguem perdas de peso duradouras! 
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C#o podemos c#bat" este problema?!



Bupr-i#/nal)$(a!
- Efeito supressor do apetite

através de mecanismos no 

sistema nervoso central;

- Inibição dos impulsos alimentares, 

aumento do dispêndio energético;

- Efeitos secundários: 

gastrointestinais, ansiedade, 

anorexia, entre outros;

- Administração oral.

Fármacos apr&ados p%a o )atamento da obesidade:!

Orlistato!
-  Inibe a absorção da gordura 

proveniente dos alimentos em, 

aproximadamente, 30%;

- Não atua no mecanismo da 

fome;

- Efeitos secundários: 

gastrointestinais;

- Administração oral. 

L0aglutido!
- Efeito supressor do apetite 

através de mecanismos 

periféricos e por ação no 

sistema nervoso central;

- Efeitos secundários: 

gastrointestinais;

- Administração injetável diária.



C#o podemos c#bat" este problema?!
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C0+gia b%iá)ica:!
Para quem?

Múltiplas tentativas de 
perda de peso 

IMC>35 Kg/m2

+
Comorbilidades1 

IMC>40 
Kg/m2

1Hipertensão arterial, Diabetes mellitus, Artrite com limitação da atividade funcional, Apneia obstrutiva do sono, 
Esteatose hepática não alcoólica, falência cardiopulmonar.



C0+gia b%iá)ica:!
Que cirurgias existem?

Colocação de uma banda no 
estômago de forma a diminuir o 
seu tamanho (método restritivo). 
Atualmente, em desuso. 

Gas)ect#ia v"tical , 
sleeve gás)ico!

Redução do tamanho do estômago 
(método restritivo/mal absortivo). 

Bypass gás)ico!
Redução do tamanho do estômago 
(método restritivo), associada a 
redução do intestino delgado 
diminuindo a absorção dos 

nutrientes (método mal absortivo)

	

Banda gás)ica!



C0+gia b%iá)ica:!
Que cirurgias existem?

Atualmente, as cirurgias com maior eficácia e mais realizadas a nível nacional e internacional são o 
bypass gástrico e o sleeve gástrico. 

métodos mal absortivos 
défices de micronutrientes e vitaminas 

!
!

SUPLEMENTAÇÃO PARA TODA A VIDA!!



C0+gia b%iá)ica:!
Após a cirurgia:

Após a cirurgia, o doente tem que manter um estilo de vida ativo, optando por escolhas alimentares 

saudáveis e nutricionalmente ricas, de forma a manter a perda de peso e a saúde do seu 

organismo! 



Mensagem final!

O excesso de peso e a obesidade estão frequentemente associados a sentimentos de insatisfação que 
decorrem desta doença ou contribuem para ela. Tomar a decisão de alterar o peso é uma decisão 

transversal a muitos aspetos da vida. Se quer perder peso, de forma sustentada, é necessário mudar de vida 
de forma permanente.

Neste manual encontrará explicações e ideias para esta mudança. Não se trata apenas da forma como 
come (embora seja a base), não se esgota na atividade física (embora seja fundamental) vai implicar o modo 

como estrutura a sua vida profissional e familiar e como estabelece prioridades. O objetivo é que o 

resultado lhe traga qualidade de vida, equilíbrio e satisfação consigo mesmo.
Estabeleça uma meta e divida-a em pequenos passos. Persista. O objetivo é o equilíbrio, a saúde, a qualidade 

de vida.  Vai sentir-se mais forte porque conseguiu uma mudança.

É, portanto, um percurso e não apenas um momento. 

Boa viagem!
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