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Obesidade



Obesidade - Definição
   É uma doença integrante do grupo de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, é o 

acúmulo excessivo de gordura corporal em extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos 

indivíduos.

    A medida útil para avaliar o excesso de gordura corporal, é o Índice de Massa Corporal 
(IMC) (definido pelo peso em kg dividido pela altura em metros quadrados) sendo 
consensual admitir que, independentemente de sexo e idade, as classificações são:

●  IMC menor que 18   kg/m² … peso abaixo do normal.
●  IMC entre 18 e  25   kg/m² … peso normal.
●  IMC entre 25 e  30   kg/m² … sobrepeso.
●  IMC acima de    30   kg/m² … obesidade que é subdividida em três 

categorias: classe 1 – IMC entre 30 e 35, classe II entre 35 e 40 e classe III 
acima de 40 Kg/m².



Obesidade - Causas
Os motivos causais da obesidade em geral são multifatoriais e envolvem fatores 
genéticos, ambientais, estilo de vida e fatores emocionais. Pode às vezes ser 
atribuída a uma causa médica, como a síndrome de Prader-Willi, a síndrome 
de Cushing e outras doenças. No entanto, esses distúrbios são raros e, em geral, 
as principais causas são:

• Inatividade: Se você não é muito ativo, você não queima tantas calorias. 
Com um estilo de vida sedentário, você pode facilmente ingerir mais 
calorias todos os dias do que com exercícios e atividades diárias normais.

• Dieta e hábitos alimentares não saudáveis: O ganho de peso é inevitável 
se você comer regularmente mais calorias do que você queima. 
Principalmente as dietas com fast food e comidas industrializadas com alto 
teor calórico.



Obesidade - Dados Epidemiológicos

Fonte: VIGITEL 2018.



• No conjunto das 27 cidades, a frequência de adultos obesos foi de 19,8%, 
sendo ligeiramente maior entre as mulheres (20,7%) do que entre os 
homens (18,7%). A frequência de obesidade aumentou com a idade até os 
44 anos para homens e até os 64 anos para mulheres. Em ambos os sexos, a 
frequência de obesidade diminuiu com o aumento do nível de escolaridade, 
de forma notável para mulheres (Tabela 12). 

(Vigitel. 2018)
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Obesidade - Relação com AF/ EF

A redução do nível de atividade física e sua relação com a 
ascensão na prevalência da obesidade refere-se às 
mudanças no(a):

• Modernização dos processos de trabalho; 
• Acesso a equipamentos domésticos, como por 

exemplo, lavar roupa à máquina ao invés de fazê-lo 
manualmente.

• Nas atividades de lazer, como práticas esportivas, 
passam para longas horas diante da televisão ou do 
computador; 



Obesidade infantil e a relação com a ED
● O crescimento da 

obesidade está tendo um 
aumento muito veloz, 
tornando-a uma 
preocupação mundial.

● O número de meninos 
acima do peso mais que 
dobrou entre 1989 e 
2009, passando de 15% 
para 34,8%, 
respectivamente.

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 



Esse aumento do número de crianças obesas, está diretamente correlacionado 
com  a diminuição da atividade física diária.

Visto que cada vez mais as brincadeiras estão deixando de se relacionar a 
movimentos comuns como o ato de correr e pular e estão cada vez mais ligadas a 
aparelhos tecnológicos, como celulares e tablets, os quais fazem com que crianças 
fiquem cada vez mais paradas.

Causas :



Relação entre televisão, atividade física 
e obesidade: 
Ana Paula de Almeida Amaral Pimenta 1,  Alexandre Palma 2. 

• Os dados coletados mostraram uma grande tendência das crianças ao 
sedentarismo.

• tempo médio de atividade física: - semanal: 476,25 minutos por criança.
                  - diário: 68 min   

• assistir televisão:  - semanalmente foi de: 1.103,03 minutos.

       - diário: 157,5 min 

•  Os valores médios semanais, para meninos e meninas, do tempo destinado 
a atividade física foram, respectivamente, de 588,5 e 371,7 minutos, 
demonstrando uma maior tendência das meninas à inatividade. 



Práticas recomendadas

• Atividades fracionadas ao longo do dia, com maior intensidade e menor volume, 
causam maior impacto sobre o gasto energético diário.

• Tanto exercícios aeróbios quanto resistidos promovem a redução dos níveis de 
gordura visceral e intramiocelular.



Diabetes



Diabetes - Definição/Causa
• Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de 

insulina (hormônio regulador da glicose no sangue).

• Diabetes tipo 1 - concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil. 
O pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A instalação da doença 
ocorre mais na infância e adolescência e é insulinodependente, isto é, exige a 
aplicação de injeções diárias de insulina.

• Diabetes tipo 2 - As células são resistentes à ação da insulina. A incidência, 
em geral, acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade. A causa do diabetes 
tipo 2 está diretamente relacionado à obesidade, sedentarismo, triglicerídeos 
elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados.



Sintomas do diabetes tipo 1:

● Fome e Sede frequentes;
● Vontade de urinar diversas vezes;
● Perda de peso;
● Fraqueza;
● Fadiga;
● Mudanças de humor;
● Náusea e vômito.

Diabetes - Sintomas
Sintomas do diabetes tipo 2:

● Fome e Sede frequentes;
● Vontade de urinar diversas vezes;
● Formigamento nos pés e mãos;
● Infecções frequentes na bexiga, rins 

e pele;
● Feridas que demoram para cicatrizar;
● Visão embaçada.



Diabetes - Dados Epidemiológicos

Fonte: VIGITEL 2018.



 







• Portanto, é uma conduta bem recomendada, um programa de exercício 
físico, com atividades aeróbicas (caminhada, corrida, bicicleta) e de 
resistência muscular localizada, 4 vezes por semana, com sessões de 60 
minutos para DM2, resulta nos seguintes benefícios: melhora na glicemia 
de jejum e HbA1 (Hemoglobina glicosilada).

Diabetes - Relação AF/EF



Diabetes - Relação AF/EF
-  O exercício físico aumenta a captação de 
glicose através da contração muscular 
esquelética. Sendo um dos pilares tanto da 
prevenção quanto do tratamento de diabetes.

- O exercício físico age diretamente sobre a 
resistência à insulina, além de aumentar a 
capilarização nas células musculares 
esqueléticas funcionando como coadjuvante no 
tratamento da obesidade.



Considerações finais

• Com base na revisão de literatura, a prescrição de exercício físico é um meio 
bastante eficaz de corroborar com o tratamento medicamentoso e nutricional no 
controle metabólico do diabetes e concomitantemente à obesidade.

• Tanto atividades aeróbias quanto os exercícios resistidos oferecem benefícios 
metabólicos. Logo, o exercício deve ser estimulado visando ao controle 
glicêmico, à saúde e à qualidade de vida.

• A prescrição de exercício deve ser realizada por profissional capacitado, 
visando à segurança e ao acompanhamento de seu paciente/cliente.
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