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Resumo: 

 

A saúde dos trabalhadores é consequência da 

relação entre o trabalhador e a sua atividade 

de trabalho. Vários distúrbios e doenças 

crônicas degenerativas são adquiridas ou 

agravadas pelo estilo de vida dentro e fora do 

trabalho. Surge da escola um cenário com 

efeitos adversos, causando um conjunto de 

mal-estares que desestruturam e geram 

diversas doenças que influenciam na 

qualidade de vida destes profissionais por isso, 

o presente projeto objetiva realizar 

intervenções possíveis para manutenção e 

melhoria da Qualidade de vida no que se 

refere a parâmetros de saúde e atividade física  

dos trabalhadores e comunidade do Colégio 

Antônio José Reis (CEAJOR) de Toledo. Para 

isso utilizar-se-á de diversas metodologias 

como recursos midiáticos – vídeos, sites, links; 

instrumentos de avaliação/ reavaliação de 

parâmetros de qualidade de vida e saúde; 



 
 
 
 

coleta e análise de dados antropométricos e 

bioquímicos relacionados à saúde, palestras 

de informação e esclarecimento com 

profissionais de várias áreas afins; debates, 

reflexões e trabalhos em grupo. Desta forma 

espera-se contribuir na melhoria da qualidade 

de vida de todos os envolvidos. 

Palavras-chave: 

(3 a 5 palavras) 

Qualidade de vida; Doenças e Agravos não  
Transmissíveis (DANTS); Ambiente de 
trabalho. 

Formato do Material Didático:  Unidades Didáticas. 

Público: 
 

Pode ser aplicado a todos os públicos: 
Professores, alunos e comunidade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª UNIDADE DIDÁTICA 



 
 
 
 

 

1ºPrimeiro Encontro - Presencial. 

Carga horária: 8 horas (2 encontros de 4 horas) 

* esta 1º etapa do projeto será realizada em dois momentos diferentes, como alternativa 
para os trabalhadores de todos os turnos da escola. 

Professor/ Ministrante: Onice Aparecida Escher 

OBJETIVO 

 Apresentar o projeto à todos os interessados abordando aspectos 

conceituais, objetivos, metas e expectativas, além de coletar dados 

antropométricos e bioquímicos. 

CONTEÚDOS 

 Apresentação do projeto. Power Point - apresentação e exposição do projeto PDE 

aos integrantes do grupo, abordando aspectos conceituais, objetivos, metas e 

expectativas;                             

 Sensibilização. Vídeo.  Você é fruto de suas escolhas:  

 http://www.youtube.com/watch?v=kcjvOpimRY4 

 Coleta de dados pessoais, antropométricos e bioquímicos. 

Instrumento de coleta de dados:  

 Nome: 

 Idade:                                                         - Sexo: 

 Peso:                                                          - Estatura: 

 FC repouso:                                               - Pressão Arterial (PA) repouso: 

 Circunferência Cintura:                              - Circunferência Abdominal. 

 Circunferência de Quadril: 

 ORIENTAÇÕES PARA A CORRETA COLETA DE DADOS: 

Para coleta de dados utilizaremos técnicas de antropometria. (Fernandes Filho 

2003) orienta que a antropometria é a ciência que estuda e avalia o tamanho, o peso e 

http://www.youtube.com/watch?v=kcjvOpimRY4


 
 
 
 

das proporções do corpo humano, através de medidas de rápida e fácil realização, sem a 

necessidade de sofisticados equipamentos de alto custo financeiro e destaca que as 

medidas antropométricas devem ser feitas seguindo uma metodologia definida para que 

os resultados sejam claramente entendidos e possam ser utilizados por outrem. 

- Peso Corporal 

Material: Uma balança com precisão de 100g. 

Protocolo: O avaliado deve colocar-se em pé sobre o centro da plataforma, ereto e com o 

olhar num ponto fixo á sua frente. Deve usar o mínimo de roupa possível. É realizada 

apenas uma medida, que será anotada em kg, com aproximação de 0.1 kg.  

 

 

 

 Fonte:http://www.bensaude.com.br/noticias/leitura/427/Dia-Viva-Bem--Julho-de-2014 

- Estatura 

Material: será utilizado um estadiômetro de madeira ou metal, graduados em centímetros 

e décimos de centímetros- um cursor antropométrico. 



 
 
 
 

Protocolo: o avaliado deve estar em posição ortostática (PO): em pé, posição ereta, 

braços estendidos ao longo do corpo, pés unidos, procurando manter  em contato com o 

instrumento de medida, a parte posterior do calcanhar, cintura pélvica, cintura escapular e 

região occipital. O avaliado deve permanecer em apneia inspiratória, com a cabeça 

paralela ao solo e deve estar obrigatoriamente descalço. A medida será feita com o cursor 

em ângulo de 90º em relação à escala. Estatura em metros, centímetros. 

 

 

Fonte: http://www.galeno.sld.cu/crecedes/articulos/p25.htm 

Perimetria 

As medidas antropométricas de circunferência correspondem aos chamados 

perímetros que podem ser definidos como o perímetro máximo de um segmento corporal 

quando medido em ângulo reto em relação ao seu maior eixo. (FERNANDES, FILHO 

2003) 

Material: fita métrica (de preferência metálica) com precisão de 0.1 cm. 

- Cintura 



 
 
 
 

Protocolo: o avaliado permanece em posição ortostática (PO), com abdômen relaxado; no 

ponto de menor circunferência, abaixo da última costela, colocar a fita num plano 

horizontal.  

. 

http://www.academiaperformance.info/avaliacao_fisica.aspx 

- Abdômen 

Protocolo: com o avaliado em PO, colocar a fita num plano horizontal, passando sobre a 

cicatriz umbilical. 

 

 

Fonte 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+medidas+corporais&espv=2&biw=1517&bih=693&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ei=Myk3VPruJ6LbsATHzYCICg&ved=0CAYQ_AUoATgK&dpr=0.9#tbm=isch&q=imagens+sobre+perimetros+corporais&imgdii=_ 

- Quadril 

http://www.academiaperformance.info/avaliacao_fisica.aspx
https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+medidas+corporais&espv=2&biw=1517&bih=693&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Myk3VPruJ6LbsATHzYCICg&ved=0CAYQ_AUoATgK&dpr=0.9#tbm=isch&q=imagens+sobre+perimetros+corporais&imgdii=_
https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+medidas+corporais&espv=2&biw=1517&bih=693&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Myk3VPruJ6LbsATHzYCICg&ved=0CAYQ_AUoATgK&dpr=0.9#tbm=isch&q=imagens+sobre+perimetros+corporais&imgdii=_


 
 
 
 

Protocolo: com o avaliado em PO, braços levemente afastados, pés juntos e glúteos 

contraídos, colocar a fita num plano horizontal, no ponto de maior massa muscular das 

nádegas; as medidas são tomadas lateralmente.  

 

 

Fonte: http://www.avaliacaofisica.com.br/si/site/021206 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avaliacaofisica.com.br/si/site/021206


 
 
 
 

Frequência Cardíaca: (RIO DE JANEIRO, 2009). 

Monitoramento da Frequência Cardíaca (FC) pela contagem dos batimentos. Podemos 

aferir a FC de duas formas: 

a- Manual: Aferida através de uma pequena pressão sobre locais determinados, tais 

como: Artéria Carótida; Coração e Artéria Radial.  

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2009/07/batimento-coracao.jpg 

Utilizando-se dos dedos INDICADOR E MÉDIO deve-se colocá-los sobre o local 

determinado e contar o número de batimentos cardíacos em 15 segundos. Após essa 

contagem deve-se multiplicar o resultado por 4, a fim, de se saber o resultado completo. 

b- Frequencímetro: Monitoramento cardíaco através de um relógio transmissor e um 

receptor que afere automaticamente os batimentos cardíacos. O Medidor de 

Frequência Cardíaca, também, chamado de Frequencímetro é uma ferramenta de 

grande auxílio na obtenção de bons resultados, principalmente, nas atividades 

aeróbias.     

 

http://veja.abril.com.br/blog/saude-chegada/files/2009/07/batimento-coracao.jpg


 
 
 
 

Fonte: http://www.clubedofitness.com.br/images/HR_308_OregonFrequencimetro.jpg 

PRESSÃO ARTERIAL 

PROCEDIMENTOS PARA A MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL  

 

1.  Colocar o indivíduo em local calmo com o braço 

apoiado a nível do coração e deixando-o à vontade, 

permitindo 5 min tos de repouso. Usar sempre o 

mesmo braço para a medida; 

 

2.   Localizar o manômetro de modo a visualizar 

claramente os valores da medida; 

3.  Selecionar o tamanho da 

braçadeira para adultos ou crianças. 

A largura do manguito deve 

corresponder a 40% da 

circunferência braquial e seu 

comprimento a 80%; 

 

 

 

4.  Localizar a artéria braquial ao 

longo da face interna superior do 

braço palpando-a 

 

 

 

 

 

 

; 

http://www.clubedofitness.com.br/images/HR_308_OregonFrequencimetro.jpg


 
 
 
 

 

5.  Envolver a braçadeira, suave e 

confortavelmente, em torno do braço, 

centralizando o manguito sobre a artéria 

braquial. Manter a margem inferior da 

braçadeira 2,5cm acima da dobra do 

cotovelo. Encontrar o centro do manguito 

dobrando-o ao meio; 

 

 

6.  Determinar o nível máximo 

de insuflação palpando o 

pulso radial até seu 

desaparecimento, registrando 

o valor (pressão sistólica 

palpada) e aumentando mais 

30 mmHg; 

 

7.  Desinsuflar rapidamente o 

manguito e esperar de 15 a 

30 segundos antes de insuflá-

lo de novo; 



 
 
 
 

 

8.  Posicionar o estetoscópio sobre a artéria 

braquial palpada abaixo do manguito na 

fossa antecubital. Deve ser aplicado com 

leve pressão assegurando o contato com a 

pele em todos os pontos. As olivas devem 

estar voltadas para frente; 
 

09. Fechar a válvula da pera e insuflar o manguito rapidamente 

até 30 mmHg acima da pressão sistólica registrada; 

10.   Desinsuflar o manguito de modo que a pressão caia de 

2 a 3 mmHg por segundo; 

 

 

11.  Identificar a Pressão Sistólica (máxima) em mmHg, 

observando no manômetro o ponto correspondente ao 

primeiro batimento regular audível (sons de Korotkoff); 

 

 

12. Identificar a Pressão Diastólica (,mínima) em mmHg, 

observando no manômetro o ponto correspondente ao 

último batimento regular audível. 

Desinsuflar totalmente o aparelho com atenção voltada ao 

completo desaparecimento dos batimentos; 

 

13. Esperar de 1 a 2 minutos para permitir a liberação do 

sangue. Repetir a medida no mesmo braço anotando os 

valores observados; 

Fonte: http://www.eerp.usp.br/ope/manual.htm 

http://www.eerp.usp.br/ope/manual.htm


 
 
 
 

HÁ FATOR DE RISCO?(BRASIL 2009) 

Fatores de Risco Maiores para Doença Cardiovascular. 

• hipertensão arterial sistêmica 

• tabagismo 

• dislipidemia 

• diabete mellitus 

• homem maior que 55 ou mulher maior que 65 anos 

• sedentarismo 

• obesidade (IMC>30) 

• história familiar de doença cardiovascular (homem antes dos 55 anos e mulher antes 

dos 65 anos) 

• fatores psicossociais 

 

Estes fatores aumentam o risco de gravidade do agravo e suas complicações. 

Além disso, quanto maior o número de fatores, maior será o risco absoluto para doença 

cardiovascular. Este aumenta progressivamente conforme o estágio da pressão, o 

número de fatores de risco e a severidade e extensão das lesões em órgãos-alvo.  

Vale a pena salientar a importância da identificação na consulta dos fatores de 

risco psicossociais, tais como: estresse (no trabalho ou em casa), eventos estressantes 

durante a vida, depressão, ansiedade e baixa autoestima. Estes fatores atuam no 

aumento do risco de DCV. O efeito do estresse na saúde é considerado como fator de 

risco independe da condição socioeconômica, idade, sexo, tabagismo ou grupo étnico.  

 

EXAMES BIOQUÍMICOS: 

Há pelo menos duas décadas existem evidências científicas de que o rigoroso 

controle dos níveis de glicose no sangue, chamado de glicemia, pode prevenir 

complicações do diabetes tais como a nefropatia diabética (lesão renal), retinopatia 

diabética (lesão dos olhos) e neuropatia diabética (lesão dos nervos periféricos). 

Portanto, além do diagnóstico precoce do diabetes, é preciso um seguimento 

contínuo da taxa de glicose destes pacientes. Atualmente dispomos de algumas opções 

para quantificar a glicemia. 



 
 
 
 

Exames de Rotina para Diagnosticar o Diabetes  

O exame mais comum para medir o nível de glicose no sangue chama-se Glicemia 

de Jejum. É um teste feito através do sangue venoso. O resultado é considerado normal 

quando a taxa de glicose varia de 70 até 110 mg/dl. Se o resultado ficar em torno de 110 

a 125 mg/dl, o indivíduo é portador de glicemia em jejum inapropriada. Assim, torna-se 

necessário à realização do exame conhecido como “Teste Oral de Tolerância à Glicose”. 

Ocorrendo um resultado igual ou acima de 126 mg/dl, em pelo menos dois exames 

consecutivos, fica então confirmado o diagnostico de Diabetes Mellitus. Já com uma 

glicemia superior a 140 mg/dl, mesmo sendo recolhida a qualquer hora do dia, já se 

confirma o diagnostico do diabetes. 

DOSAGEM DE GLICOSE 

NOME DO EXAME: Dosagem de glicose (sangue)/Glicemia/Glicemia de jejum 

INDICAÇÃO CLÍNICA:  

 Diagnóstico e monitoramento do diabetes mellitus e dos distúrbios da 

homeostase glicêmica. 

 Rastreamento do diabetes gestacional. 

 PREPARO DO PACIENTE 

  Jejum - obrigatório: 

 Adulto: entre 8 e 12 horas 

 Crianças de 1 a 5 anos: 6 horas 

 Criança menores que 1 ano: 3 horas 

AMOSTRA 

 Plasma (Fluoreto) 

CUIDADOS PARA COLETA 

 A coleta da amostra de sangue deve ser realizada pela manhã. 



 
 
 
 

 A coleta será realizada por profissional especializado do laboratório – os exames 

serão realizados via SAS. 

 

Valores de referência 

 Critérios para o diagnóstico do diabetes mellitus e outras categorias de distúrbios 

na homeostase glicêmica aplicáveis a adultos, crianças e adolescentes, excetuando-se 

gestantes: 

 

 

     Glicemia em Jejum                                                                   Categoria 

mg/dL mmol/L  

(Unidades Convencionais) (Unidades Internacionais)  

<110 <6,1 Normal 

110 – 125 6,1 – 6,9 Glicose de jejum alterada 

126 7,0 Provável diabetes 

200 11,1 Diabetes 

   

Fonte: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/saude/arquivos/oficina_10/protocolos_exames_laboratoriais.pdf p 20. 

 

 Repetir a cada 3 anos em indivíduos com idade  45 anos; anualmente ou mais 

precocemente se houver os fatores de risco para diabetes. Atualmente, a 

Associação Americana de Diabetes (ADA) preconiza valor £100 mg/dL como limite 

de normalidade; 

 Realizar teste oral de tolerância a glicose. Atualmente, a ADA preconiza o intervalo 

entre 100 e 125 mg/dL para classificar como “glicose de jejum alterada”; 

  Para o estabelecimento do diagnóstico de diabetes, resultado ³126 mg/dL (7,0 

mmol/L) deve ser obtido em nova amostra colhida em outro dia, a menos que haja 

hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas 

óbvios de diabetes; 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/saude/arquivos/oficina_10/protocolos_exames_laboratoriais.pdf%20p%2020


 
 
 
 

 Quando associada com sintomas clássicos de diabetes como poliúria, polidipsia e 

inexplicada perda de peso. Nesse caso, não se requer que a glicemia seja em 

jejum. 

 

DOSAGEM DE COLESTEROL 

NOME DO EXAME: Dosagem de Colesterol (sangue) / Colesterol total 

INDICAÇÃO CLÍNICA 

Apesar da Doença Arterial Coronariana (DAC) ser considerada multifatorial, 

estudos demonstram que um aumento da concentração plasmática de colesterol está 

associado a um aumento da sua incidência. 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia apresentou as Diretrizes 

Brasileiras sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, que abrange uma 

avaliação dos riscos de desenvolvimento de aterosclerose, controle dos lípides, o 

tratamento com drogas, atividades físicas e redução do tabagismo. 

PREPARO DO PACIENTE 

• Jejum de 12 a 14 horas – obrigatório; 

• Realizar a dosagem em indivíduos com estado metabólico estável; 

• Manter a dieta e o peso pelo menos duas semanas antes da realização do teste; 

• Aguardar pelo menos 8 semanas após cirurgia ou doença em geral ou 3 meses 

após o parto para realizar o teste em grávidas; 

• Evitar atividades físicas vigorosas 24 horas antes do teste; 

• Evitar ingestão de álcool 72 horas antes do teste; 

• Manter o uso de drogas que não possam ser interrompidos. 

• Executar o teste nas primeiras 24 horas após um evento isquêmico (IAM), pois os 

valores correspondem efetivamente ao perfil lipêmico do paciente; 



 
 
 
 

 AMOSTRA: Soro 

 

CUIDADOS PARA COLETA 

  A coleta será realizada por profissional especializado do laboratório – os 

exames serão realizados via SAS 

 

 

 

 

 

 

Valores de referência: 

Valores recomendados pelas IV Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2007): 

            Menos de 20 anos (mg/dL)                                      Acima de 20 anos(mg/dL) 

Desejável             <170                                                                     <200 

Limítrofe            170 a 199                                                             200 a 239 

Elevado                >200                                                                     >240 

Fonte: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/saude/arquivos/oficina_10/protocolos_exames_laboratoriais.pdf p 104. 

 

Exames relacionados  

 Colesterol – HDL 

 Colesterol – LDL 

 Colesterol – VLDL 

 Triglicérides. 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/saude/arquivos/oficina_10/protocolos_exames_laboratoriais.pdf


 
 
 
 

 

Fontehttp://www.bing.com/images/search?q=coleta+de+sangue+imagens&id=363450152A63C4E030B91EB82205C0A3BD27F87C&F

ORM=IQFRBA#a 
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http://www2.ghc.com.br/gepnet/publicacoes/protocolodehipertensao.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª UNIDADE DIDÀTICA 

 

2º Encontro –  Educação a Distância - EaD    4 horas. 

OBJETIVOS 

 Permitir a avaliação individual sobre vários aspectos da qualidade de vida 

 Orientar à realização de cálculos antropométricos a partir da coleta de dados 

realizada. 

 

CONTEÚDOS 

 Pentáculo do Bem-estar (NAHAS, et al 2000). 

 Orientação para a realização de cálculos antropométricos. 

 

 

O PENTÁCULO DO BEM ESTAR 

 

http://www2.ghc.com.br/gepnet/publicacoes/protocolodehipertensao.pdf


 
 
 
 

Os itens a seguir representam características do estilo de vida relacionadas ao bem-

estar individual. Responda cada questão de acordo com o seu perfil, seguindo as 

indicações: 

[0] nunca = absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; 

[1] raramente = às vezes corresponde ao seu comportamento; 

[2] quase sempre = quase sempre verdadeiro no seu comportamento; 

[3] sempre = a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia; faz parte do seu estilo 

de vida. 

NUTRIÇÃO 

a. Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções diárias de frutas e verduras? 

     b. Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces? 

     c. Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo? 

 

     ATIVIDADE FÍSICA 

d. Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas ou intensas, de 

forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana? 

e. Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que envolvam força e 

alongamento muscular? 

f. No seu dia-a-dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, 

preferencialmente, usa as escadas ao invés do elevador? 

    COMPORTAMENTO PREVENTIVO 

g. Você conhece sua PRESSÃO ARTERIAL, seus níveis de COLESTEROL e procura 

controlá-los? 

      h. Você NÃO FUMA e ingere ÁLCOOL com moderação (menos de 2 doses ao dia)? 



 
 
 
 

      i. Você sempre usa cinto de segurança e, se dirige, o faz respeitando as normas de 

trânsito, nunca ingerido álcool, se vai dirigir? 

     RELACIONAMENTO SOCIAL 

j. Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos? 

     k. Seu lazer inclui reuniões com amigos, atividades esportivas em grupo ou 

participação em associações? 

     l. Você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu ambiente social? 

CONTROLE DO ESTRESSE 

m. Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar? 

      n. Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado? 

o. Você procura equilibrar o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado      ao 

lazer?



 
 
 
 

Fonte: 

Nahas, MV, Barros, MVG e Francalacci, VL. (2000) 

Nahas, M.V.; Barros, M.V.G. & Francalacci, V. (2000). O pentáculo do bem-estar- base conceitual para 
avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. 5(2):48-

59 

 

 

 

Orientação para realização de Cálculos antropométricos 

 



 
 
 
 

Sobrepeso/obesidade – (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2009) 

 Índice de massa corporal (IMC), % de gordura, massa magra, 

 Relação Cintura e Quadril (RCQ), 

 IMC – Índice de massa corporal 

 

O IMC tem sido amplamente usado para avaliar a normalidade do peso corporal do 

indivíduo. É usado também como indicado do excesso de peso e do estado de 

desnutrição. 

Especialistas afirmam que valores baixos de IMC estão relacionados com doenças 

pulmonares obstrutivas e que valores altos de IMC estão associados à doenças 

cardiovasculares, hipertensão, diabete mellitus e outras. 

O IMC é a razão- resultado da divisão- entre o peso da pessoa (kg) e sua estatura 

ao quadrado(m).² 

                   IMC= Peso/ (estatura)² 

 

  Fonte:    https://www.slideplayer.com.br 

Link para cálculo do IMC:  

http://extras.ig.com.br/inforaficos/2012/saude/obesidade/               

www.saudeemmovimento 

https://www.slideplayer.com.br/
http://extras.ig.com.br/inforaficos/2012/saude/obesidade/
http://www.saudeemmovimento/


 
 
 
 

 

 

                           % DE GORDURA 

 

% de gordura a partir do IMC (jovens e adultos até 80) 

% gordura= 1,20 X IMC + 0,23 X idade – 10.8 X sexo – 5.4 

Sexo=  O (fem)       1(mas) 

 

Massa de gordura 

MG= MC X (% gor/100) 

 

Massa Corporal Magra 

MCM= MC- MG 

Fonte: Hobold, E 

Nota: As medidas antropométricas foram realizadas no 1º encontro.     

 

Índice de relação de Gordura entre os perímetros de Cintura e do Quadril. 

Protocolo: medir o perímetro da cintura no plano horizontal, no ponto coincidente com a 

distância média entre a última costela e a crista-ilíaca; medir o perímetro do quadril, sobre 

as nádegas na sua maior proporção; dividir a medida da cintura pela medida do quadril. 

Um método antropométrico alternativo para análise da composição corporal 

consiste nas medidas de circunferência em regiões específicas do corpo. A relação entre 

circunferência de cintura e de quadril vem sendo empregada frequentemente para 

caracterizar se a gordura corporal é reunida predominantemente nas regiões central do 

corpo ou na periferia. 



 
 
 
 

 

Relação cintura/quadril= Circunferência da cintura (cm) 

                                           Circunferência do quadril (cm) 

 

Quanto à interpretação dos resultados, relação cintura/quadril maior que 0,90 nos 

homens e 0,80 nas mulheres sugere acentuada tendência centrípeta da  adiposidade, o 

que pode aumentar os riscos para à saúde se comparados apenas com as agressões do 

excesso de gordura corporal gordura (GUEDES, 1998). 

Bjornntorp (1986) apud Fernandes (2003) desenvolveu estudos sobre a distribuição 

da gordura na relação entre o abdômen e o quadril (ARAQ) para avaliação do risco de 

desenvolvimento de doenças como hipertensão, doença coronariana, diabetes e outras.  

IRAQ: Circunferência do abdômen (cm) 

       Circunferência do quadril (cm) 

 

Risco de desenvolvimento de doenças:  

 

IRAQ para:      Homens       superior a 0,95. 

                        Mulheres     superior a 0,80. 

 

De acordo com Diretrizes Brasileiras de obesidade 2010, o IMC é um bom 

indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal. As suas limitações 

são: 

 Não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco 

estimado em indivíduos mais velhos em decorrência de sua perda de 



 
 
 
 

massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos 

musculosos; 

 Não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal.  

 

A medida da distribuição de gordura é importante na avaliação de sobrepeso e 

obesidade porque a gordura visceral (intra-abdominal) é um fator de risco potencial para a 

doença, independentemente da gordura corporal total. Indivíduos com o mesmo IMC 

podem ter diferentes níveis de massa gordurosa visceral. Por exemplo: a distribuição de 

gordura abdominal é claramente influenciada pelo sexo: para algum acúmulo de gordura 

corporal, o homem tem, em média, o dobro da quantidade de gordura abdominal em 

relação à mulher na pré-menopausa; 

• não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, 

particularmente por causa das diferentes proporções corporais. 

 Na população brasileira, tem-se utilizado a tabela proposta pela OMS para 

classificação de sobrepeso e obesidade e seu uso apresenta as mesmas limitações 

constatadas na literatura. Apresenta, no entanto, semelhante correlação com as 

comorbidades. 

A combinação de IMC com medidas da distribuição de gordura pode ajudar a 

resolver alguns problemas do uso do IMC isolado. 

A associação da medida da circunferência abdominal com o IMC pode oferecer 

uma forma combinada de avaliação de risco e ajudar a diminuir as limitações de cada 

uma das avaliações isoladas. A Tabela proposta pela OMS resume a avaliação de risco 

com essas medidas associadas. 

Combinação das medidas de circunferência abdominal e IMC para avaliar 
obesidade e risco para diabetes e doença cardiovascular. 

   Circunferência  Abdominal (CM) 

Risco de Complicações metabólicas. IMC (kg/m²) Homem 94-102 102 + 
  Mulher 80-88 88+ 
Baixo Peso 18,5 _ _ 
Peso saudável 18,5-24,9 _ Aumentado 
Sobrepeso 25-29,9 Aumentado Auto 

Obesidade >=30 Auto Muito auto 
Fonte: abeso.org.br Disponível em >http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf  

http://www.abeso.org.br/pdf/diretrizes_brasileiras_obesidade_2009_2010_1.pdf
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3ª UNIDADE DIDÁTICA 

 3º Encontro – Presencial - 4 horas. 

OBJETIVO 

 Conhecer vários aspectos relacionados ao estilo de vida individual e coletivo e 

suas implicações na qualidade de vida. 

  Descrever as causas relacionadas à obesidade, buscando fornecer elementos 

para cuidados preventivos. 

 

 

CONTEÚDOS: 

 Qualidade de vida: Definições, fatores determinantes e parâmetros  associados. 

 Hábitos coletivos X escolhas individuais. 

 Mecanismo da Fome X Saciedade. 

 Estilo de Vida – fatores determinantes e outros agentes responsáveis pelas 

DANTS. 

 

Qualidade de Vida. 



 
 
 
 
Fonte :portaldoprofessor.mec.gov.br 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000004434/md.0000046818.png 

 

Mensagem: 

 

Justamente aquela atividade continuada prevista  
foi que me tem levado a ignorar e a não sentir a passagem do tempo.  

A concentrar-me em realizações,  
a dar asas à imaginação, a fazer e refazer,  

a viver dedilhando trabalhos em minha portátil,  
consequentemente, sempre absorto em algo;  

não tive, destarte, vagares para contabilizar o tempo que se ia indo e 
                                                              raramente detive-me a calcular o que me restaria.                                                                                                                                                                              

(Paiva Gonçalves, em “O Direito e o Avesso da Velhice”) 

 

O nervosismo é normal, mas fique tranquilo porque hoje você vai conhecer uma 

pessoa que você não conhecia: VOCÊ. ( Pe: André) 

 

 Coleta de opiniões sobre o que é qualidade de Vida e quais os fatores 

determinantes e/ou relacionados? 

Várias são as definições sobre qualidade de vida, existe, porém um consenso de 

que são múltiplos os fatores determinantes da qualidade de vida de uma pessoa ou 

comunidade. A combinação destes fatores que moldam e diferenciam o cotidiano do ser 

humano, pode ser chamada de qualidade de vida. Num aspecto mais amplo qualidade de 

vida pode se uma medida da própria dignidade humana, pois subtende o atendimento das 

necessidades humanas fundamentais. 

 

¨ Qualidade de vida é a condição humana resultante de um conjunto de 

parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam 
as condições em que vive o ser humano¨ (NAHAS, 2003 p 14). 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000004434/md.0000046818.png


 
 
 
 

Parâmetros que influenciam a qualidade de vida: 

PARÂMETROS SÓCIO-AMBIENTAIS        PARÂMETROS INDIVIDUAIS 

Moradia, transporte, segurança. Hereditariedade 

Assistência médica. Estilo de Vida 

Condições de trabalho e remuneração. Hábitos alimentares 

Educação. Controle do Stress 

Opções de Lazer. Atividade Física habitual 

Meio-ambiente. Relacionamento 

Etc. Comportamento preventivo. 

  

Fonte: NAHAS, 2003, pag.14 

Percebe-se que alguns parâmetros podem ser modificáveis principalmente os 

referentes ao estilo de vida que consequentemente influenciam a saúde e o bem-estar. 

Por outro lado, se enfatiza a importância do estilo de vida do indivíduo na promoção da 

saúde como também na redução da mortalidade por todas as causas. 

 Rogerson apud Rocha, Okabe e Martins et al, (2000) desenvolveu dois modelos 

conceituais sobre qualidade de vida: o primeiro relacionado à saúde e a sua recuperação 

e o segundo relacionado às questões ambientais. O primeiro enfoque envolve o processo 

de sobrevida ou pós-trauma dos indivíduos que recuperam a sua saúde após um evento 

de doença ou agravo, ou melhor, está diretamente associado aos sintomas, 

incapacidades ou limitações ocasionadas pelas enfermidades. O segundo ponto 

relaciona-se ao meio ambiente como reflexo da realidade de um determinado grupo 

social, ou seja, o ambiente incorpora conceitos mais amplos resultante das questões 

socioeconômicas de uma realidade. 

Independente da definição sobre qualidade de vida, a saúde é sempre apontada 

como fator principal. Mas a saúde por vezes tem uma compreensão bastante limitada, por 

vezes entendida ou resumida tão somente à ausência de doenças. 

Faz pouco sentido centrar a ideias de saúde na dimensão estritamente orgânica. 

“Saúde” não é um conceito universal, ao contrário, varia sob distintas condições 



 
 
 
 

sociais. Ela é o resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, 

culturais, coletivos e individuais, que se combinam, de forma particular, em cada 

sociedade resultando em comunidades mais ou menos saudáveis. Assim, podemos 

dizer que a saúde não é apenas um processo de intervenção na doença, mas um 

processo para que o indivíduo e a coletividade disponham de meios para a 

manutenção ou recuperação do seu estado de saúde. (BUSS, 2003) 

¨a saúde como uma condição humana com dimensões físicas, social e psicológica 

caracterizada num contínuo com polos positivos e negativos, no qual a influência do estilo 

de vida sobre os indivíduos age como um fator na busca da saúde ou da doença¨  Nahas 

(2003 p 18). 

 

Hábitos coletivos X escolhas Individuais 

Saúde, Bem-estar, estilo e qualidade de vida estão inter-relacionados. 

De acordo com Silva (1997) apud (BREDA; LAZZAROTTO; SÔTEL, 2006), para 

que o individuo possa concretizar seus planos e ter controle sobre sua vida para então ser 

feliz, é necessário que o mesmo esteja em condições físicas satisfatórias. E para isso, 

não só deve evitar as doenças, mas também saber como promover a saúde. Para o autor 

a promoção da saúde das pessoas depende de fatores ligados a elas mesmas, á adoção 

de hábitos saudáveis de vida no plano individual, mas também nas condições ambientais 

nas quais estão inseridas, em especial no ambiente de trabalho. O autor considera ainda 

que o indivíduo só conseguirá manter hábitos saudáveis ao longo da sua vida, se o meio 

em que vive seja fonte de suporte e apoio. 

Bem-estar é a integração das várias dimensões: 

 Emocional 

 Intelectual 

 Física 

 Espiritual e 

 Social 

Para (BREDA; LAZZAROTTO; SÔTEL, 2006) a qualidade de vida no âmbito geral 

pode ser confundida, com o estado de felicidade da pessoa, com o nível alcançado na 



 
 
 
 

realização das suas expectativas e plano de vida, com o grau de controle que exerce 

sobre sua vida que é um componente individual e subjetivo. Neste sentido, a obtenção e 

preservação da Qualidade de vida estão intimamente vinculadas ao estilo de vida da 

pessoa. 

Conforme NAHAS (2003) existem fatores positivos e negativos no nosso estilo de 

vida que afetam nossa saúde e bem estar, a curto ou longo prazo. Estilo de vida entende-

se como o conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores e as 

oportunidades na vida das pessoas. 

Fatores determinantes do estilo de vida individual: 

 Hábitos alimentares 

 Controle do stress 

 Relacionamentos 

 Comportamentos preventivos 

  Atividades físicas 

 

 

Fatores negativos Modificáveis 

Existem alguns fatores que afetam negativamente nossa saúde e sobre os quais 

temos controle: 

  Fumo, álcool, drogas; stress; isolamento social, sedentarismo, esforços intensos e 

repetitivos; 

Existem outros fatores negativos sobre os quais podemos ter algum controle 

preventivo: 

 Algumas doenças infecciosas como a AIDS, e doenças degenerativas, 

particularmente as doenças crônico-degenerativas ou crônicas não transmissíveis, 

como a hipertensão, a obesidade, o diabetes o câncer e as doenças 

cardiovasculares, tem sido fortemente associadas ao estilo de vida negativo. 



 
 
 
 

Fatores fixos: sexo, idade, herança familiar e raça; são fatores sobre os quais não 

podemos agir concretamente, embora tenhamos interesse em conhecê-los. 

Fatores Negativos não modificáveis 

São alguns fatores sobre os quais temos mínimo ou nenhum controle: 

 Características herdadas, efeitos naturais do envelhecimento, acidentes 

imprevisíveis e algumas doenças infecciosas. 

 

Mecanismo da Fome X saciedade 

Para que possamos entender nossos hábitos e preferências alimentares faz-se 

necessária a compreensão sobre como funciona e se molda o mecanismo da fome e da 

saciedade no nosso organismo.  

Em condições de vida em ambiente natural, os humanos comem quando sentem 

fome e param de comer quando se sentem saciados. O centro de controle do consumo de 

alimentos, responsável pela sensação de fome e saciedade, encontra-se no hipotálamo. 

Fundamentalmente o despertar da fome decorre de alterações no nível de glicose 

sanguíneo: quando este se reduz a níveis estabelecidos biologicamente, sente-se fome. 

Na medida em que o estômago se preenche, a produção de calor associada aos 

alimentos ingeridos aumenta e os depósitos de nutrientes se reabastecem, o hipotálamo 

integra as informações e emite mensagens para cessar a ingestão de alimentos 

(GUEDES, 1998) 

Pessoas com hábitos de vida normais que vivem em ambiente favorável sentem 

fome e saciedade na medida proporcional para adequar a ingestão de alimentos com 

suas exigências orgânicas. 

 

¨ Em contrapartida, independente dos mecanismos fisiológicos, em razão da 

sua capacidade para modificar a regulação automática de alguns centros vitais, 

sobretudo os do apetite, o cérebro pode interferir na natureza, na qualidade e no 

equilíbrio das ordens para o hipotálamo. Mediante mensagens decorrentes de 

desejos, emoções, hábitos culturais e outras opções cerebradas, ou decorrentes de 

condições patológicas, principalmente de cunho psicótico e neurótico, o cérebro 



 
 
 
 

pode interferir no automatismo da fome e da saciedade¨ Guedes & Guedes ( 1998 p 

144). 
 

 

           A intensidade com que os mecanismos emocionais podem interferir na sensação 

de fome e saciedade é muito particular; no entanto, é consenso que atitudes assumidas 

desde a infância apresentam importante significado neste sentido, além da infância outras 

fases da vida como a adolescência ou outras situações psicoemocionais perturbadoras 

podem interferir no controle cerebral deste mecanismo. 

De acordo com (RICARD, D 1995) sentimentos de perda e depressão explicam o 

modo como certos indivíduos procuram insistente e repetidamente alimentos açucarados. 

Os açucares são necessários para a produção de opióides, substâncias com várias 

funções e que, no cérebro, provocam sensação de bem estar. Isso explica como os 

alimentos doces atuam em alguns indivíduos como reguladores de tensões. Não se pode 

ignorar que a prática de exercícios aeróbicos também libera opióides, o que justifica sua 

atuação no controle do apetite. 

 

Vídeo sobre sensação de fome e saciedade 

https://www.youtube.com/watch?v=BLNJycA9o6Y 

 

Sugestão debate sobre Obesidade aspectos psicossociais. Gordofobia. 

Globo News, dia 21/11/2014. 

 

Atividade: Autoanálise, relato individual, grande grupo, feedback da atividade. 

Sugestão de texto sobre qualidade de vida: 

http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v57n1/v57n1a05.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLNJycA9o6Y
http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v57n1/v57n1a05.pdf


 
 
 
 

 

Estilo de Vida – fatores determinantes e outros agentes responsáveis 
pelas DANTS 

 
Pré-teste: Questionamentos 

 

  Você pode controlar os fatores que afetam sua saúde e qualidade de vida? Sim/ 

Não? Por quê? 

   O seu estilo de vida tem colaborado para a manutenção e prevenção da sua 

saúde? 

   Você acredita que o cuidado individual afeta a saúde coletiva e vice-versa? 

Justifique. 

 

Sensibilização sobre obesidade. 

http://www.youtube.com/watch?v=uyqn1XIleHc  A LIGA – obesidade- completo. 

Vídeo sobre obesidade: 
https://www.youtube.com/watch?v=FF9qazQ-Gwc 
 
Sugestão de site: www.iotf.org 

 
 
 
Sobrepeso e Obesidade 

São inúmeros os estudos epidemiológicos que mostram que os indivíduos das mais 

diversas faixas etárias apresentam sobrepeso ou obesidade. 

De acordo com estudo recente desenvolvido por Varella (2009), cerca de 10% dos 

brasileiros adultos são obesos e 30% estão acima do peso saudável. 

A proporção de indivíduos com sobrepeso e obesos, não vem aumentando nos 
últimos tempos, porque eles estão, de maneira consciente, procurando ganhar 
peso corporal; pelo contrário, proporção significativa da população vem tentando 
manter o peso corporal dentro dos limites desejáveis seja com finalidades 
estéticas ou com objetivos de manutenção e promoção da saúde Guedes e 
Guedes (1998 p109). 

Ainda, de acordo com o mesmo autor sobrepeso e obesidade são termos 

relacionados, mas distintos. Sobrepeso é entendido como o aumento do peso corporal, 

http://www.youtube.com/watch?v=uyqn1XIleHc
https://www.youtube.com/watch?v=FF9qazQ-Gwc
http://www.iotf.org/


 
 
 
 

como resultado de alterações em um ou mais dos componentes (gordura, músculo, osso 

ou água). Obesidade é aumento na quantidade generalizada ou localizada da gordura 

corporal, associado a elevados riscos para a saúde. 

A obesidade pode ser definida, de forma resumida, como o grau de 

armazenamento de gordura no organismo associado a riscos para a saúde, devido a sua 

relação com várias complicações metabólicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1995). 

Obesidade: Raízes históricas 

A obesidade tem raízes históricas. Nosso cérebro, órgão responsável pelo controle 

do apetite, começou a ser moldado para defender o estoque de energia obtida por meio 

dos alimentos ainda na Pré-História.  

Milhares de anos atrás, durante os períodos de fartura, o instinto de sobrevivência 

levou nossos ancestrais a comer tudo quanto cabia no estômago para se preparar para os 

períodos de miséria e em função da ausência de métodos de conservação dos alimentos 

e a convivência com a fome, num mundo constantemente ameaçado, privilegiaram a 

sobrevivência dos indivíduos capazes de ingerir grandes quantidades de calorias de uma 

só vez e de armazenar o excesso sob a forma de gordura. Esse recurso era essencial 

para enfrentar os períodos de jejum que se seguiriam. Por essa razão, o cérebro criou um 

mecanismo especial para deslocar o equilíbrio da balança entre a fome e saciedade para 

o lado da fome. Não fosse a eficiência desses mecanismos cerebrais, não existisse a 

vontade de comer além do exigido pelo gasto energético diário do organismo, não seria 

possível suportarmos dias seguidos de jejum, e nossa espécie teria sido extinta 

(VARELLA, 2009). 

Esses fatores ajudaram a moldar a predileção do paladar humano por alimentos 

gordurosos e doces, altamente calóricos (GUEDES & GUEDES, 1998). 

Um cérebro moldado em tempos de penúria, que nos pressiona a ingerir calorias 

em excesso antes de dar mostras de saciedade, não estava preparado para 

resistir às tentações alimentares da vida sedentária que levamos. Não há exemplo 

na história de uma época em que tantos tiveram acesso tão fácil a alimentos de 

alto teor calórico, à custa de tão pouco esforço físico Varella (2009, p7). 

 



 
 
 
 

Tipos de Obesidade 

 A Obesidade por sua heterogeneidade possibilita sua classificação mediante 

vários critérios: (GUEDES, 1998) 

 causas etiológicas; 

 quantidade de gordura em excesso; 

 características anatômicas do tecido adiposo; 

 distribuição regional da gordura corporal; 

 época de seu início. 

 

Obesidade: Etiologia. 

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, resultando da interação de 

genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais. 

Tomando como referência (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE OBESIDADE 2009/2010, 2010),farei 

uso de várias frases do documento para contextualizar as discussões sobre as várias 

causas etiológicas da obesidade:  

Clinicamente, é possível identificar alguns fatores indicadores de influências 

genéticas na obesidade, como a presença de pronunciada obesidade na infância ou 

adolescência. 

Há, ainda, maior associação de risco de desenvolvimento de obesidade com 

história familiar de obesidade mórbida, com índice de massa corpórea igual ou superior a 

40, ou com níveis mais moderados de obesidade, com índice de massa corpórea inferior 

a 40. 

          O fato de haver forte influência genética na obesidade não indica que esta seja 

inevitável, devendo-se pôr em prática todos os esforços para tentar adequar o peso 

dessas crianças e realizar, assim, um importante trabalho preventivo, numa condição 

ligada a tantos efeitos deletérios em curto, médio e longo prazo.  

 Quanto ao aspecto genético da obesidade vale destacar: 

 ¨Sintetizando o papel do genótipo na variação do sobrepeso e da 

obesidade: se as evidências têm apontado para um menos efeito genético aditivo 

quanto ao IMC e às quantidades de gordura corporal, parece também que pode 



 
 
 
 

existir interação entre genótipo X ingestão excessiva de calorias e genótipo X 

demanda energética voluntária e involuntária. Esses conceitos oferecem 

indicações de que, em razão de aspectos hereditários, alguns indivíduos podem 

demonstrar risco mais elevado do que outros para apresentar sobrepeso ou se 

tornarem obesos, o que enfatiza a necessidade de controlar o aporte calórico e os 

níveis de prática de atividade física. Deste modo, salvo em casos patológicos, o 

sobrepeso e a obesidade somente poderão desenvolver-se quando existir 

situação favorável ao equilíbrio energético positivo, e, portanto devem ser 

encarados como disfunção comportamental ¨ GUEDES ( 1998 p 34).  

          Várias fases da vida, como a infância precoce e adolescência, podem influenciar o 

ganho de peso como a fase intrauterina, o peso de nascimento, a amamentação, a fase 

de rebote do peso no período de aumento do peso que ocorre entre os 5 e 7 anos de 

idade e a fase puberal. 

Existem indícios de que, a cada parto sucessivo, há aumento de cerca de um quilo 

acima do peso normalmente adquirido com o incremento da idade. Ganho de peso 

excessivo durante a gestação e falta de perda de peso após o parto são importantes 

preditores de obesidade em longo prazo. 

O maior ganho de peso após a menopausa relaciona-se à idade e ao estilo de vida. 

Em relação à terapia de reposição hormonal, vários estudos têm demonstrado que, 

quando comparada ao placebo, não afeta o peso corporal, podendo até reduzir a gordura 

central. 

O casamento pode influenciar o ganho de peso, principalmente em mulheres. As 

razões podem ser redução no gasto energético e aumento na ingesta calórica por 

alterações nos hábitos sociais.  

Interromper a prática de esportes e diminuir o gasto energético diário são  

mecanismos para ganhar peso. 

Sintomas de estresse, tais como ansiedade, depressão, nervosismo e o hábito de 

se alimentar quando problemas emocionais estão presentes, são comuns em pacientes 

com sobrepeso ou obesidade, sugerindo relação entre estresse e obesidade. O estresse 

pode ser uma consequência da obesidade devido a fatores sociais, à discriminação e, 

alternativamente, a causa da obesidade. 



 
 
 
 

Um estudo sobre tabagismo e ganho de peso demonstrou que, em média, os 

indivíduos que abandonam o tabagismo ganham de cinco a seis quilos. 

A maior taxa de obesidade ocorre em populações com maior grau de pobreza e 

menor nível educacional. Pode-se explicar essa associação pela maior palatabilidade e 

pelo baixo custo de alimentos de grande densidade energética, como açúcar e gorduras. 

Os efeitos da oscilação de peso na saúde em longo prazo são duvidosos, mas há 

associações entre o número de tentativas falhas de perda de peso e o peso corporal 

atual, assim como riscos para a saúde cardiovascular doenças crônicas e câncer.  

Classificação da obesidade sob os aspectos: ( GUEDES 1998). 

 Quantidade de gordura em excesso: 

 Características anatômicas do tecido adiposo: 

  Distribuição regional da gordura corporal; 

  Época de seu início. 

 

Quantidade de gordura em excesso: 

Existem vários métodos para aferir a quantidade relativa de gordura corporal, um 

deles é o IMC. 

Toda a orientação sobre este tópico foi dado no anexo 2 e os resultados servirão 

para contextualização. 

http://extras.ig.com.br/infograficos/2012/saude/obesidade/ 

www.saudeemmovimento.com.br 

 

Características anatômicas do tecido adiposo: 

Quanto ás características anatômicas do tecido adiposo, a obesidade pode ser 

classificada como hiperplásica ou hipertrófica: 

 Obesidade hiperplásica é definida por número anormalmente acentuado de células 

adiposas no organismo. Indivíduos com quantidade de gordura dentro dos limites 

http://extras.ig.com.br/infograficos/2012/saude/obesidade/
http://www.saudeemmovimento.com.br/


 
 
 
 

de normalidade apresentam entre 25 a 30 bilhões de células adiposas, enquanto 

obesos hiperplásicos podem ter entre 42 a 106 bilhões de adipócitos.  

 A obesidade hipertrófica está associada principalmente ao aumento no tamanho 

das células adiposas existentes. O tamanho das células adiposas de obesos 

hipertróficos pode alcançar em média dimensões 40% maiores se comparados 

com os não obesos.  

 

Distribuição da gordura corporal: 

A localização da gordura corporal nas diferentes regiões anatômicas do corpo 

distingue a obesidade de acordo com os tipos ginóide e androide. 

 A obesidade ginóide, também denominada obesidade periférica, caracteriza-

se pelo acúmulo de gordura predominantemente na região inferior do corpo- 

regiões de quadril, glúteos e coxa superior. A obesidade ginóide, sob efeito 

hormonal dos estrógenos, acumula-se predominantemente nas mulheres e, 

em geral com maior nitidez a partir da puberdade. 

 A obesidade androide, também chamada de obesidade central, apresenta 

acúmulo mais acentuado de gordura nas regiões do abdômen, tronco, 

cintura escapular e pescoço. Esta tipo de obesidade sob efeito hormonal da 

testosterona, manifesta-se, sobretudo nos homens. 

 

Data de início:  

A obesidade progressiva se caracteriza pelo acúmulo gradual da quantidade de 

gordura desde as idades mais precoces até a fase adulta. 

Os períodos críticos para o surgimento da obesidade progressiva são: 

 aos 12 primeiros meses de vida,  

 na fase pré-escolar e 

 na puberdade. 



 
 
 
 

 A forma mais grave inicia neste último período e, a partir de então, segue 

progressivamente. A obesidade progressiva por vezes se associa à obesidade 

hiperplásica, o que dificulta extraordinariamente o controle do peso corporal na idade 

adulta. (GUEDES, 1998) 

OBS: A obesidade que se manifesta na idade adulta tende a apresentar características 

hipertróficas, e, portanto é mais fácil de reverter. 

  

Sites relacionados:  

Sugestão de site: 
Força da tarefa Internacional de estudo da obesidade(International Obesity Task Force) 
 www.iotf.org. 
 
Site super interessante sobre anatomia e fisiologia; possível visualização em 3 D: 
http://www.visiblebody.com/ap/ap_video_ad/ 
 
infográficos em 3D sobre todo o corpo humano 
http://info.visiblebody.com/ 
 

Sensibilização sobre obesidade. 

http://www.youtube.com/watch?v=uyqn1XIleHc A LIGA – obesidade- completo. 

Texto sobre obesidade: 

Obesidade: Atualização sobre sua Etiologia, Morbidade e Tratamento. 
http://www.scielo.br/pdf/rn/v13n1/7919.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iotf.org/
http://www.visiblebody.com/ap/ap_video_ad/
http://www.youtube.com/watch?v=uyqn1XIleHc
http://www.scielo.br/pdf/rn/v13n1/7919.pdf
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4ª UNIDADE DIDÁTICA 

 

 4º Encontro – Presencial - 4 horas 

Professora/ Ministrante: Onice Aparecida Escher. 

OBJETIVO 

 Proporcionar a aquisição de conhecimentos e a compreensão dos conceitos 

associados ao estilo de vida e sua relação com a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas. 

CONTEÚDOS 

 Consequências e relação com qualidade de Vida e demais doenças crônicas não 

transmissíveis ou DANTS – doenças e agravos não transmissíveis. 

 Fisiopatologia e implicações da Síndrome Metabólica- Obesidade - Hipertensão, 

Resistência à insulina e diabetes, colesterol. 

 Informação, esclarecimento e reflexão sobre os valores encontrados e a relação 

com indicadores da qualidade de vida relacionada à saúde. 

 
 

Riscos do Excesso de Peso para a Saúde. 

A obesidade é considerada um problema de proporções mundiais pela OMS, 

porque atinge um número elevado de pessoas e predispõe o organismo a várias doenças 

e a morte prematura. 

Puglia et al.(2007) afirmam que o excesso de gordura corporal representa um fator 

de risco para o desenvolvimento de patologias graves, como diabetes, doenças 

cardiovasculares e hipertensão. 

A obesidade, principalmente a abdominal é considerada um poderoso fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Estudos tem apontado o 

padrão de distribuição da gordura corporal como fator de risco mais importante para 

condições de morbidade e mortalidade que a própria obesidade em si. 



 
 
 
 

¨ O excesso de tecido adiposo, principalmente o de concentração abdominal, tem 

sido associado com hipertensão, alterações lipídicas plasmáticas, resistência á 

insulina, estados inflamatórios e trombóticos. Características da Síndrome 

Metabólica (SM) esses fatores de risco normalmente ocorrem em indivíduos 

obesos ou com sobrepeso, porém a obesidade por si só não explica essas 

alterações; a causa provável é a predisposição dessa morbidade à resistência à 

insulina¨ Olevate et. al (2007,p 56). 

 

Gagliardi (2002) destaca que o  tecido adiposo, principalmente visceral, poderia 

ser considerado o maior órgão endócrino pela quantidade e variedade de hormônios e 

citosinas que são capazes de sintetizar e secretar e é um importante mediador do 

desenvolvimento da resistência à insulina associada à obesidade, causando uma 

diminuição significativa dos transportadores de glicose funcionalmente disponíveis. 

As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, e são a 

principal causa de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco 

para o adoecimento. Portanto a prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade são 

importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade, não só 

por ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir na 

duração e qualidade de vida dos indivíduos e ainda ter implicações diretas na aceitação 

social dos indivíduos quando excluídos da estética difundida pela sociedade 

contemporânea (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 

Síndrome Metabólica 

Quando falamos em Síndrome Metabólica estamos nos referindo a um conjunto de 

doenças inter-relacionadas, denominadas crônico degenerativas; a saber: hipertensão, 

colesterol, obesidade, entre outras. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS 2006), a síndrome 

metabólica é definida como um transtorno complexo, representado por um conjunto de 

fatores de risco cardiovascular, relacionados à deposição central de gordura e a 

resistência à insulina. 

 A síndrome metabólica (SM) é um transtorno representado por um conjunto de 
fatores de risco cardiovasculares, tais como hipertensão arterial, deposição central 
de gordura, dislipidemia (LDL-colesterol e triglicerídeos elevados e HDL- colesterol 



 
 
 
 

reduzido) e resistência à insulina. A síndrome metabólica representa a combinação 
de três ou mais dos seguintes componentes: deposição central de gordura, 
triglicérides elevados, baixos níveis de HDL colesterol, pressão artéria elevada e 
glicemia em jejum elevada. Olevate¨  (2011 p54). 

 

É importante ressaltar que dependendo do grupo ou entidade que define a 

Síndrome Metabólica (SM), os critérios propostos apresentam algumas diferenças em 

relação à presença de um ou outro componente. Como existia muita controvérsia em 

relação à definição e como consequência prejuízo para o diagnóstico e tratamento, 

instituições internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o National 

Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) formularam 

definições para a síndrome metabólica ( ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASLEIRA E 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2004). 

 

Segundo o NCEP-ATP III, a SM representa a combinação de pelo menos três 

componentes dos apresentados abaixo. 

 Obesidade central como condição essencial: circunferência abdominal> 102 cm 

para o homem e > 88 cm para a mulher, e dois ou mais dos seguintes critérios: 

 Pressão sanguínea elevada; Pressão sistólica >130 ou diastólica >  85 mmHg 

ou tratamento para hipertensão anterior. 

 Triglicerídeos elevados: > 150mg/dl. 

 HDL-colesterol reduzido<40mg/dl em homens e <50mg/dl em mulheres. 

 Glicose em jejum>100mg/dl ou diagnóstico prévio de Diabetes. 

Pela sua simplicidade e praticidade é a definição recomendada pela I Diretriz 

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (I-DBSM). 

 

O excesso de peso é o principal fator de risco para o desenvolvimento da Síndrome 

metabólica. 

 

O excesso de tecido adiposo, particularmente o de concentração abdominal, tem 

sido associado com hipertensão, alterações lipídicas plasmáticas, resistência à insulina. 

Características da SM esses fatores de risco normalmente ocorrem em indivíduos obesos 

ou com sobrepeso, porém a obesidade por si só não explica essas alterações: a provável 



 
 
 
 

causa é a predisposição dessa morbidade à resistência à insulina (BUSNELLOI et al. 

2011).  

 

 Resistência à insulina 

O inicio da resistência à insulina acontece, via de regra, concomitantemente ao 

desenvolvimento da obesidade, pois é desencadeada pela ingesta excessivas de 

alimentos que vem a sobrecarregar o pâncreas juntamente com a diminuição da 

sensibilidade das membranas celulares a este hormônio.  

 ¨Resistência à insulina é um defeito na ação da insulina sobre tecidos alvo, com 

origem na secreção inadequada e/ou respostas teciduais diminuídas à ação desse 
hormônio, que envolvem mecanismos fisiológicos importantes para outras 
características da Síndrome Metabólica¨  Olevate (2011, p 56).  

As alterações metabólicas mais frequentes provocadas pela obesidade dizem 

respeito ao diabetes. 

¨Entre os indivíduos obesos, observa-se maior intolerância à glicose e resistência 
à insulina, principalmente nos tecidos periféricos, refletindo em redução do número 
de receptores, o que favorece o surgimento do diabetes¨  Guedes e Guedes (1998 
p 23). 

No desenvolvimento de diabetes, o tecido adiposo atua aumentando a demanda 

por insulina e, em pacientes obesos, criando resistência a esta, o que ocasiona aumento 

na glicemia e consequente hiperinsulinemia. Contudo, a sensibilidade do tecido adiposo à 

insulina pode permanecer alta, o que sugere que a lipogênese possa estar favorecida. Em 

alguns casos, essa resistência pode ser atribuída à diminuição na concentração de 

receptores de insulina, ou em falha no mecanismo de trânsito celular (BLUMENKRANTZ 

1997 apud FRANCSCHI et al. 1999). 

A relação entre excesso de peso e resistência à insulina é conhecida há muito 

tempo, mas não está claro se a resistência à insulina é um fator promotor ou 

simplesmente uma consequência do ganho de tecido adiposo. Evidências apontam a 

existência de um sistema de retroalimentação negativo entre ganho de peso e 

sensibilidade à insulina, de tal modo que um aumento de peso promove uma progressiva 



 
 
 
 

resistência à ação da insulina no sentido de desacelerar ganho de tecido adiposo ainda 

maior (GAGLIARDI, 2002). 

Fisiopatologia do diabetes 

No diabete, a maioria das características patológicas pode ser atribuída a um dos 

três efeitos principais da falta de insulina, a saber: 

 (1) menor utilização de glicose pelas células corporais com o consequente aumento da 

concentração sanguínea de glicose; 

 (2) depleção de proteínas nos tecidos corporais; e 

 (3) aumento acentuado da mobilização de gordura das áreas de armazenamento da 

gordura, produzindo metabolismo lipídico anormal e também o depósito de lipídios nas 

paredes vasculares. 

Na ausência de insulina ocorre a hidrólise dos triglicérides armazenados, liberando 

para o sangue circulante grande quantidade de ácidos graxos e glicerol, 

consequentemente a concentração plasmática de ácidos graxos livres começa a se elevar 

em alguns minutos (hiperlipidemia). O excesso de ácidos graxos no plasma promove a 

conversão pelo fígado de alguns ácidos graxos em fosfolipídio e colesterol, que leva ao 

rápido desenvolvimento de aterosclerose, arteriosclerose, cardiopatia coronária e lesões 

micro circulatórias, causando frequentemente ataques cardíacos, acidentes vasculares 

cerebrais e outros acidentes vasculares em pessoas com diabetes (GUYTON & HALL; 

1997) apud ( Silva, 2003). 

O mesmo estudo mostra ainda que o exercício agudo provoca um aumento da 

sensibilidade à insulina e aumento no metabolismo da glicose, que persiste por várias 

horas após o exercício, podendo ocorrer assim hipoglicemia durante ou após o exercício. 

De outro lado o exercício de curta duração e grande intensidade está associado 

normalmente com um aumento transitório nos níveis de glicemia, podendo ocorrer um 

quadro de hiperglicemia. A hiperglicemia se for grave o suficiente pode produzir lesão 

imediata e irreversível no sistema nervoso central. A glicose é o único nutriente   capaz de 



 
 
 
 

ser utilizado pelo cérebro, pela retina e pelo epitélio germinativo das gônadas em 

quantidade suficiente para supri-lo com a energia necessária (SILVEIRA NETO; 2000), 

sendo assim um estado de hipoglicemia severa pode ser potencialmente perigoso para o 

indivíduo. 

Sites Relacionados 

https://www.accu-chek.com.br/br/entendendo-o-diabetes/doencacardiaca.html 

http://departamentos.cardiol.br/sbcda/2010/publicacoes/atheros2002/04%20%20Resistencia%20
a%20insulina.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732000000100003 

http://www.diabetes.org.br/revista-sbd/612-diabetes-a-revista-da-sbd 

Vídeo sobre diabetes – parodia da musica do Michael Jackson 

https://www.youtube.com/watch?v=DPo-xqbZltc 

Os múltiplos mecanismos do diabetes 

https://www.youtube.com/watch?v=YddyK7tyOUU 

 

Hipertensão arterial 

Pressão arterial é definida como a força que o coração bombeia sangue através 

dos vasos, portanto podemos dizer que a pressão arterial é produto de dois fatores: da 

resistência que o sangue encontra nas artérias versus o volume de sangue que o coração 

bombeia a cada batida (MONTEIRO, et al.2009).O mesmo estudo define a hipertensão, 

conforme Diretrizes Brasileiras, como uma condição clínica de natureza multifatorial, que 

se caracteriza quando os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica aferidos 

obtiverem valores iguais ou superiores a 140/90, sustentados em mais de uma ocasião e 

na ausência de medicamentos anti-hipertensivos.  

A hipertensão arterial (HA) é considerada um dos fatores de risco mais importantes 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, representando no Brasil um dos 

https://www.accu-chek.com.br/br/entendendo-o-diabetes/doencacardiaca.html
http://departamentos.cardiol.br/sbcda/2010/publicacoes/atheros2002/04%20%20Resistencia%20a%20insulina.pdf
http://departamentos.cardiol.br/sbcda/2010/publicacoes/atheros2002/04%20%20Resistencia%20a%20insulina.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732000000100003
http://www.diabetes.org.br/revista-sbd/612-diabetes-a-revista-da-sbd
https://www.youtube.com/watch?v=DPo-xqbZltc
https://www.youtube.com/watch?v=YddyK7tyOUU


 
 
 
 

problemas de saúde pública de maior prevalência na população. Capaz de levar ao óbito 

aproximadamente 40% dos indivíduos acometidos. 

¨ Cerca de 80% dos portadores de doença arterial coronariana apresentam fatores 
de risco convencionais ou clássicos, representados por hipertensão arterial 
sistêmica, tabagismo, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, idade avançada, 
sexo masculino e antecedentes familiares, sendo acrescentados posteriormente, 
sedentarismo, estresse emocional e obesidade ¨  Matos et.al.(2009 p188). 

 

Estudo recente aponta que a obesidade favorece a ocorrência de fatores de risco 

cardiovascular, sendo que a distribuição central da gordura corporal se destaca como 

fator importante no desenvolvimento da hipertensão arterial e destaca que a maior 

prevalência de hipertensão na obesidade tem sido atribuída à hiperinsulinemia decorrente 

da resistência à insulina presente em indivíduos obesos, principalmente naqueles que 

apresentam excesso de gordura na região do tronco. Este estudo sugere que a 

resistência à insulina e à hiperinsulinemia poderia ter um papel na gênese da hipertensão 

arterial associada à obesidade. A hiperinsulinemia provoca aumentos da atividade do 

sistema nervoso simpático e da reabsorção tubular de sódio, ações que contribuem para 

o aumento da pressão arterial. Por outro lado, a insulina é um hormônio vasodilatador e 

induz aumentos do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética, um efeito que parece 

ser mediado pelo óxido nítrico. Estes efeitos são acentuadamente diminuídos em 

pacientes obesos e hipertensos, portadores de resistência à insulina. Além deste possível 

comprometimento da vasodilatação, que poderia contribuir ainda mais para a elevação da 

pressão arterial, o decréscimo do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética poderia 

também determinar uma redução no aproveitamento periférico de glicose, agravando o 

estado de resistência à insulina. (CARNEIRO, G.et al. 2003). 

Combater a hipertensão é prevenir o aumento da pressão pela redução dos fatores 

de risco em toda população e nos grupos de maior risco de desenvolver a doença como o 

normal limítrofe (130 - 139/80 – 89 MMHG) e aqueles com história familiar de hipertensão. 

O aparecimento da hipertensão é facilitado pelo excesso de peso, sedentarismo, elevada 

ingestão de sal, baixa ingestão de potássio e consumo excessivo de álcool. No grupo com 

pressão normal limítrofe também contribuem para o aumento do risco cardiovascular as 

dislipidemias, intolerância à glicose e diabete, tabagismo, menopausa e estresse 



 
 
 
 

emocional. Para o autor as medidas preventivas incluem: manutenção do peso ideal, 

prática regular de atividade física, redução da ingestão de sal e aumento da de potássio, 

evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, seguir dieta saudável que deve conter baixo teor 

de gordura, principalmente saturadas, baixo teor de colesterol, elevado teor de potássio e 

fibras e baixo teor de sódio. O valor calórico total deve ser ajustado para obtenção e 

manutenção do peso ideal. A observância global da dieta é mais importante do que o 

seguimento de medidas isoladas (MION JR, 2004). 

Vídeo sobre hipertensão: 

http://www.bing.com/videos/search?q=video+sobre+hipertens%c3%a3o&FORM=VIRE1#v

iew=detail&mid=1F9235EE1C8ED2253BB71F9235EE1C8ED2253BB7 

 

Colesterol   

As dislipidemias são caracterizadas por distúrbios nos níveis de lipídios circulantes 

com ou sem repercussão sobre o território vascular, associadas a manifestações clínicas 

diversas. Podem ser influenciadas por distúrbios genéticos e/ou adquiridos. Entre as 

variáveis ambientais envolvidas na determinação do perfil lipídico incluem-se tabagismo, 

sedentarismo e dieta. Ingestão calórica excessiva, com elevado teor de gordura e 

colesterol, está associada a níveis séricos aumentados de colesterol total (CT) e fração de 

colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDLc). Em adultos, concentração 

aumentada de CT e diminuída da fração de colesterol da lipoproteína de alta densidade 

(HDLc), hipertensão arterial, tabagismo, diabetes e obesidade estão associados a lesões 

avançadas de aterosclerose e maior risco de manifestações clínicas da doença 

aterosclerótica ( COELHO et al. 2005). 

Estudos realizados em todo o mundo demonstram que altos níveis plasmáticos de 

HDL, estão associados a redução do risco de doenças  arterial coronariana, infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral e morte , enquanto que baixos níveis plasmáticos 

dessa lipoproteína estão correlacionados com maior risco de mortalidade imposto pela 

prevalência  de doenças cardiovasculares em homens e mulheres (MARUYAMA et al. 

2010). 

 

http://www.bing.com/videos/search?q=video+sobre+hipertens%c3%a3o&FORM=VIRE1#view=detail&mid=1F9235EE1C8ED2253BB71F9235EE1C8ED2253BB7
http://www.bing.com/videos/search?q=video+sobre+hipertens%c3%a3o&FORM=VIRE1#view=detail&mid=1F9235EE1C8ED2253BB71F9235EE1C8ED2253BB7


 
 
 
 

Vídeo sobre colesterol: 

http://www.youtube.com/watch?v=qPiVDpaNxOw 

http://www.scielo.br/pdf/abc/v85n1/a11v85n1.pdf      

Site super interessante sobre anatomia e fisiologia; possível visualização em 3 D: 

http://www.visiblebody.com/ap/ap_video_ad/ 

Infográficos em 3D sobre todo o corpo humano 

http://info.visiblebody.com/ 

 

Stress e Doenças 

(NAHAS, 2003) O stress não é algo que, necessariamente, se deva evitar e que os 

estímulos do meio em que vivemos são imprescindíveis para a manutenção e 

aprimoramento de nossas vidas. Entretanto, apesar de sermos construídos para conviver 

com situações de stress, cargas excessivas de stress (intensas ou prolongadas) podem 

trazer sérias consequências psicológicas e físicas. O sistema imunológico, responsável 

pelas ações defesa do organismo contra infecções, é o mais afetado em situações de 

stress. 

O autor afirma ainda que diversas doenças estão associadas aos quadros de 

stress, com destaque para as doenças cardíacas – que têm o stress como fator de risco – 

segue-se á tensão nervosa decorrente do stress, situações de agressividade e frustração, 

tristeza e sensação de impotência, que podem se somatizar e resultar em diversas 

doenças, tais como: hipertensão arterial, infartos, derrames cerebrais, câncer, úlceras, 

depressão e distúrbios nervosos, artrite, alergias e dores de cabeça. 

E finaliza; cada pessoa responde ao stress de forma particular: o que representa 

um grande problema para uns, pode ser gerenciado com tranquilidade por outros. 

Pesquisas afirmam que é possível treinar o organismo para melhor enfrentar as situações 

de stress, para isso é importante que se conheça o grau de tolerância pessoal ao stress, 

para tanto propõe que se respondam as seguintes questões: 

1- Você se incomoda muito com pequenos problemas? 

2- Os pequenos prazeres da vida não o satisfazem? 

http://www.youtube.com/watch?v=qPiVDpaNxOw
http://www.scielo.br/pdf/abc/v85n1/a11v85n1.pdf
http://www.visiblebody.com/ap/ap_video_ad/
http://info.visiblebody.com/


 
 
 
 

3- 3- você é capaz de parar de pensar em seus problemas? 

4- Você se sente incapaz de realizar as suas obrigações de cada dia? 

5- Você tem momentos de raiva em situações que no passado não o 

incomodavam? 

6- Você se sente constantemente cansado? 

7- Você tem mudado seu padrão de sono e alimentação? 

8- Você sente dores nas costas e dores de cabeça com frequência? 

         Fonte: Nahas, 2003 p 204. 

Se você respondeu sim para diversas das questões acima, leve em consideração 

as sugestões dos especialistas para  controle do stress e procure ajuda com familiares, 

amigos e com o médico se necessário. 

 

Promover uma discussão sob os fatores determinantes do stress (* ambiente de 

trabalho) consequências e as reações individuais. 

Controle do Stress. Anexar efeitos  stress sobre o organismo. 

Texto: Sintomas de Stress em Professores Brasileiros /Maria das Graças Teles Martins* 

Revista Lusófona de Educação, 2007, 10, 109-128 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rle/n10/n10a09 acesso 09/12/2014 

http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/entenda-como-o-estresse-faz-o-corpo-acumular-

gordura/3510979/ 

Pós-teste: Questionamentos 

 

 Você pode controlar os fatores que afetam sua saúde e qualidade de vida? Sim/ 

Não? Por quê? 

  O seu estilo de vida tem colaborado para a manutenção e prevenção da sua 

saúde? 

 Você acredita que o cuidado individual afeta a saúde coletiva e vice-versa? 

Justifique. 

 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rle/n10/n10a09
http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/entenda-como-o-estresse-faz-o-corpo-acumular-gordura/3510979/
http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/entenda-como-o-estresse-faz-o-corpo-acumular-gordura/3510979/
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5ª UNIDADE DIDÁTICA 

5º Encontro – Presencial -4 horas 

Professora/ Ministrante: Onice aparecida Escher. 

OBJETIVO 

 Auxiliar na análise e entendimento dos dados das avaliações e a relação 

com o estilo de vida- atual/ ideal e as DANTS. 

CONTEÚDOS: 

 Análise dados antropométricos e bioquímicos e a relação com fatores de risco para 

Doenças e agravos não Transmissíveis (DANTS). 

Obs: Todas as orientações para cálculos e as tabelas de referência (anexo2) 

 Influência e benefícios do exercício físico na prevenção e tratamento das DANTS. 

 Influência e benefícios da alimentação na prevenção e tratamento das DANTS.  

 
 

 Exercícios físicos e fatores de risco modificáveis 

As mudanças de alguns hábitos de vida são de extrema importância na melhora 

dos fatores de risco modificáveis para as doenças cardiovasculares. A prática de 

exercícios físicos pode contribuir consideravelmente para a melhora desses fatores. 

Grande parte dos fatores de risco é suscetível à modificação através da adoção de 

hábitos de vida mais saudáveis, podendo ser removidos ou até mesmo evitando-se as 

suas instalações. 

De todos os fatores, o que interfere de forma mais abrangente no conjunto de 

fatore de risco, é a atividade física. É possível afirmar que de forma direta ou indireta, a 

atividade física age favoravelmente em todos os fatores de risco adquiridos e pode até 

neutralizar o efeito de alguns fatores fixos. (CARVALHO, 1995). 

A atividade física mesmo que moderada é benéfica. 

Ao adotarem exercícios físicos, para se alcançar melhor qualidade de vida, é 

admissível que essas práticas tenham como ponto de partida uma ou várias formulações 

tais como; prescrição de atividades físicas como prevenção de doenças, orientação para 



 
 
 
 

convívio social, criação de posturas emocionais que gerem motivação ou estímulo a 

exercícios para convívio consigo mesmo e com os outros.  

 

Evidências científicas sugerem que indivíduos com sobrepeso ou obesidade 

quando apresentam redução do peso corporal, diminuem proporcionalmente a pressão 

arterial e o risco de desenvolver a hipertensão, reduz níveis elevados fora do limite de 

normalidade associados ao diabetes, controlam as concentrações de lipoproteínas e de 

triglicerídeos relacionadas às doenças cardiovasculares além de diminuir o risco de ósteo-

artrites e disfunções quanto a aspectos psicoemocionais. GUEDES, 1998. 

Estudos desenvolvidos por Santarem (2007) evidenciam uma menor incidência de 

doenças crônicas degenerativas (DCD) e, menor ocorrência de aterosclerose e 

consequências em indivíduos fisicamente ativos. Além disso, em indivíduos que já 

apresentam essas doenças, o exercício físico tem fundamental importância no auxílio de 

seus tratamentos (SANTAREM, 2007, apud RIBEIRO & OLIVEIRA, 2010).  

¨A obesidade apresenta implicações significativas com a saúde, a evidências de 

que uma perda de peso modesta pode ter efeitos positivos na saúde, 

particularmente nos transtornos metabólicos, muitas vezes esquecidos por conta 

de preocupações estéticas¨ Puglia (2008 p114). 

 

  Como destaca NAHAS (2003) atividade física regular reduz o risco de uma pessoa 

desenvolver diversas doenças crônicas como as cardiovasculares- que são as principais 

causas de morte e dependência funcional no Brasil e no mundo. Um estilo de vida ativo é 

capaz de: 

 Reduzir o risco de morte prematura por todas as causas; 

 Reduzir o risco de morte por doenças cardíacas; 

 Reduzir o risco de desenvolver diabetes; 

 Reduzir o risco de desenvolver hipertensão; 

 Ajudar no controle da pressão arterial em pessoas hipertensas; 

 Reduzir a sensação de depressão e ansiedade; 



 
 
 
 

 Manter a autonomia e a independência do idoso; 

 Auxiliar no controle de peso corporal; 

 Auxiliar no desenvolvimento e manutenção dos ossos, músculos e articulações 

saudáveis; 

 Ajudar pessoas idosas a manter a força muscular e o equilíbrio, dando-lhes 

mobilidade e reduzindo as quedas; 

 Promover o bem estar psicológico e a autoestima.  

No quesito autoestima GUEDES (1998) destaca a influência e os custos 

psicossociais associados a programas ineficientes de controle de peso, que vão desde 

frustrações, que levam a diminuição da autoestima, à depressão e ao isolamento pessoal, 

até aos mais sérios distúrbios psicológicos associados á alimentação, como anorexia e 

bulimia. E enfatiza:  

¨A despeito dos esforços para aumentar a eficácia dos programas de 

controle do peso corporal, ainda não surgiu nenhum produto ou método que possa 

substituir, de maneira eficiente e segura, a redução no consumo calórico por 

intermédio de orientações dietéticas e o aumento da demanda energética mediante 

a prática de atividades físicas, ou, preferencialmente por ambos. Programas que 

prometem resultados sem modificações dos hábitos alimentares e da prática de 

atividades físicas poderão aparentemente apresentar alguma redução imediata do 

peso corporal, contudo tem sido ineficazes a médio e longo prazo¨ Guedes & 

Guedes (1998 p 110). 

  Apesar de todas as evidências científicas sobre o papel da atividade física na 

promoção da saúde e da aceitação desses benefícios demonstrada pela grande maioria 

da população, dados atuais indicam que: 

 

¨ A maioria dos adultos não é ativa o suficiente para derivar benefícios para a 

saúde¨  Nahas (2003 p 142). 

 

 

 



 
 
 
 

 Atividade física e obesidade 

Estudos epidemiológicos tem demonstrado forte associação entre obesidade e 

inatividade física, assim relata associação inversa entre atividade física e índice de massa 

corporal (IMC) e relação de circunferência cintura e quadril (RCCQ). Estes estudos 

demonstram que os benefícios da atividade física sobre a obesidade podem ser 

alcançados com intensidades variadas, indicando que a manutenção de um estilo de vida 

ativo, independente da atividade física praticada pode evitar o desenvolvimento da SM. 

 O aumento no nível da prática de atividade física vem a muito sendo 
proposto como importante elemento colaborador no controle do peso corporal, não 
só pela maior demanda de calorias, mas, sobretudo pelas adaptações favoráveis 
observadas no metabolismo. Portanto na promoção da saúde, os programas de 
controle de peso corporal deverão auxiliar as pessoas a diminuírem a exposição 
aos riscos de desenvolvimento de disfunções que acompanham o sobrepeso e a 
obesidade. Afirma que ao reduzir o peso corporal os indivíduos passam a 
apresentar maior proteção aos eventuais distúrbios crônico-degenerativos e 
destaca que, se eventualmente os sintomas já se manifestaram, sua progressão 
tende a diminuir ou desaparecer. Guedes e Guedes (1998 p 110) 

 

¨O único componente convincente do gasto energético é a atividade física, e a 
substituição de rotinas sedentárias por vários tipos de atividades é um acesso 
comum no aumento do gasto energético¨ Haskell, apud Ribeiro ( 2010, p263 ) 

 

Quanto aos esforços físicos (GUEDES & GUEDES, 1998) torna-se importante 

salientar que, embora a demanda energética das atividades físicas seja determinada por 

fatores fisiológicos, a quantidade de calorias despendidas com os esforços físicos é 

autodeterminada. Portanto, o nível de prática de atividade física é o único componente da 

demanda energética que está sob controle voluntário, os demais componentes- 

metabolismo de repouso, efeito térmico dos alimentos e termogênese facultativa- são de 

caráter involuntário. 

A atividade física não é, uma fórmula mágica que funcionará para todo mundo  

curando a obesidade, mas certamente, ajudará de um modo gradativo e seguro na 

manutenção do peso corporal apropriado de cada pessoa. Em caso de sobrepeso, um 

programa simples e regular de exercícios, aliado a uma dieta balanceada, pode reduzir o 

peso sem maiores riscos e sacrifícios extremos. O emagrecimento apenas por dieta inclui 

a perda de tecido magro, não apenas gordura. O exercício evita que isto aconteça 

(NAHAS, 1999) 



 
 
 
 

Em relação aos exercícios, o mais indicado para provocar impacto positivo no 

controle do peso corporal é a participação de esforços físicos que envolvam a utilização 

de grandes grupos musculares e que possam ativar todo o sistema orgânico de 

oxigenação. (GUEDES & GUEDES, 1998) Os exercícios que se prestam a essa finalidade 

são os chamados exercícios aeróbicos, que incluem esforços de média e longa duração, 

de caráter dinâmico, em ritmo constante e de intensidade moderada. A eficiência dos 

exercícios aeróbicos esta relacionada á demanda energética total induzida pelo trabalho 

muscular. 

 

 Atividade física e colesterol 

Baixos níveis plasmáticos de HDL são considerados um importante fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares que podem ser modificadas através 

da prática de exercícios regulares, inúmeros estudos sugerem que o HDL é um potente 

preditor negativo de doenças cardiovasculares, sugerindo que o LDL é um grande risco 

cardiovascular. Um dos mecanismos do HDL para a proteção cardiovascular é o 

transporte reverso do colesterol este transporte se caracteriza por um processo que inclui 

a remoção do excesso de colesterol da parede arterial a partir das membranas celulares. 

Essas substâncias são transportadas pelo HDL para o fígado onde serão excretadas na 

bílis, além de diversas atividades antiaterogênicas que contribuem para sua capacidade 

preventiva contra doença arterial coronariana, como ação anti-inflamatória e antioxidante 

(oxidação da lipoproteína LDL, ação vasodilatadora, diminuição da agregação plaquetária 

e coagulação (MARUYAMA, et al., 2010). 

 

Atividade física e a hipertensão. 

A hipertensão arterial (HA) é considerada um dos fatores de risco mais importantes 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A redução dos valores da pressão, 

mesmo em indivíduos normotensos é importante fator para minimizar o risco de doenças 

cardíacas. (MATOS et al 2009) destaca que o tratamento da HÁ é realizado por meio de 

medicamentos e deve estar associado a uma mudança de estilo de vida, com alterações 



 
 
 
 

no padrão alimentar e prática regular de exercícios físicos que devem começar na infância 

e se manter por toda a vida, pois segundo o autor existem evidências de que de que o 

processo aterosclerótico inicia-se na infância, progride com a idade e tem gravidade 

proporcional ao número de fatores de risco apresentados pelo indivíduo. E enfatiza que, 

exercícios mesmo em graus moderados, têm efeito protetor contra a doença arterial 

coronariana e sobre todas as causas de mortalidade e tem como resposta uma série de 

outros benefícios como a melhora da sensibilidade à insulina, levando a um melhor 

controle glicêmico, aumento da fração HDL-colesterol e redução do LDL-colesterol, 

redução dos triglicerídeos sanguíneos, redução na hipertensão arterial e auxílio na baixa 

do peso corporal, com diminuição do percentual de gordura e aumento da massa 

muscular. 

Para (IMAZU; POLITO, 2011) dentre as diversas estratégias para auxiliar na 

prevenção e no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, o exercício físico regular é 

uma das menos onerosas. Além disso, possibilita modificações fisiológicas nos tecidos 

cardíaco, vascular e musculoesquelético que, independente da alteração da pressão 

arterial de repouso.  

A prática regular de atividade física tem sido recomendada não apenas para a 

prevenção e reabilitação de doenças cardiovasculares, mas como estratégia importante 

de prevenção de saúde. 

  

Atividade física e diabetes. 

 
Conforme recomendações da Sociedade Americana de Diabetes, 2010, pacientes 

diabéticos devem receber recomendação para realizar pelo menos 150 min/semana de 

exercício físico aeróbico de moderada intensidade (ou seja, atingindo 50 a 70% da 

frequência cardíaca máxima. De Feyter, apud  (GOELZER NETO; SCHMID, 2012) 

Estas recomendações são decorrentes do fato de que tem sido mostrado em 

diferentes estudos, que o exercício regular melhora o controle glicêmico-porque o 

exercício tem efeito importante nos mecanismos moleculares de captação de glicose no 

músculo esquelético tanto em indivíduos saudáveis como nos portadores de resistência à 



 
 
 
 

insulina, diminui os fatores de risco cardiovasculares, contribui para perda de peso e 

produz bem-estar.  

 

 
Atividade física e stress 

 (GUEDES, 1998) afirma que: A prática de atividade física e o bem-estar 

psicológico parecem estar positivamente associados, pois segundo estudos o exercício 

físico pode aumentar a disposição, o ânimo e diminuir a tensão provocada pelo stress- 

especialmente logo após sua realização, além de melhorar a autoestima, o 

autoconhecimento e a autoconfiança o exercício atua também no controle da ansiedade e 

da depressão. 

Caminhadas leves de 15 a 30 minutos, com intensidade de (40 a 60% da 

frequência cardíaca máxima, preferencialmente na companhia de amigos e em ambiente 

agradável, ajudam na redução da tensão muscular (NAHAS, 2003). O autor afirma ainda 

que sessões de alongamento funcionam para relaxar e contrapor os efeitos do stress. 

Ioga e Tai Chi Chuan também excelentes formas de relaxar pois combinam exercícios 

com respiração controlada que trabalha a concentração, coordenação, flexibilidade, , 

equilíbrio e destaca ainda que além dos benefícios mentais o sistema imunológico 

também sai fortalecido.  
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6ª UNIDADE DIDÁTICA 

6º Encontro – Presencial - 4 horas 

Professora/Ministrante: Onice Aparecida Escher 

OBJETIVO 

 Analisar vários aspectos da atividade física e da alimentação, relacionando-

as à saúde e á qualidade de vida. 

CONTEÚDOS 

 Aptidão física relacionada á saúde. 

 Exercícios físicos para Controle de Peso Corporal 

  Parâmetros de repouso e esforço, 

 Tipos, duração, intensidade das atividades. 

 Orientação sobre ingesta e gasto calórico diário. 

 Pirâmide alimentar e pirâmide funcional. 

 

Aptidão física relacionada á saúde 

 

A aptidão física relacionada à saúde para (GUEDES, 1995) abriga atributos 

biológicos que oferecem alguma proteção ao aparecimento e ao desenvolvimento de 

distúrbios orgânicos induzidos pelo estilo de vida sedentário, e que, portanto, tornam-se 

extremamente sensíveis á pratica de exercícios físicos regulares, e em termos motores, 

englobam os componentes da resistência cardiorrespiratória, força/resistência muscular, 

flexibilidade e alguns aspectos da composição corporal. 

 

 

 

Recomendações para a prática de atividade física para a saúde 

 

O Centro de Prevenção de Doenças e o colégio americano de medicina Esportiva dos 

EUA (PATE et al., 1995 apud Nahas, 2003): 

 



 
 
 
 

 Todo adulto deve acumular 30 min ou mais de atividades físicas moderadas na 

maioria dos dias da semana, ou diariamente, de preferência. 

 

 O gasto energético semanal em atividades físicas deve ser superior a 1.000 (Kcal), 

ou aproximadamente 150 (Kcal) por dia. 

 

Exercícios físicos para Controle de Peso Corporal 

Nas rotinas de exercícios físicos para o controle do peso corporal, o procedimento 

mais indicado para provocar impacto positivo no controle do peso corporal consiste na 

participação de esforços que envolvam grandes grupos musculares e que possam ativar o 

sistema de oxigenação. Os exercícios para esta finalidade são os chamados exercícios 

aeróbicos, que incluem esforços de média a longa duração, de carácter dinâmico, em 

ritmo constante e intensidade moderada.         

 

Recomendações básicas para as prescrições e as orientações dos exercícios 

aeróbicos direcionados ao controle de peso corporal. 

 

Frequência: de 3 a 5 sessões por semana, em dias alternados se possível. 

Intensidade: 40% a 65% da frequência cardíaca de reserva com base na idade e 

frequência cardíaca de repouso. Esforços de intensidade mais baixa 

também podem produzir importantes benefícios em indivíduos de 

menor condição aeróbica. 

Duração: De 30 a 60 minutos de maneira contínua a cada sessão. 

Tipo de atividade: preferencialmente caminhada, corrida, ciclismo e natação, ou        

                             seja, exercícios físicos que envolvam grandes grupos musculares.  

___________________________________________________________________ 

Fonte GUEDES& GUEDES 2003 p 214. 

 

Ao iniciar uma rotina de exercícios físicos voltados ao controle do peso corporal, 

recomenda-se que os indivíduos experimentem modificações na duração dos esforços, 

mantendo a intensidade próxima do limite inferior. Na medida em que as adaptações 

fisiológicas vão acontecendo, elevações na intensidade dos esforços físicos são 



 
 
 
 

recomendadas. No entanto, modificações quanto á intensidade e á duração dos 

exercícios são recomendadas somente quando adaptações metabólicas e funcionais 

acontecerem, por isso da necessidade de avaliações periódicas além da prescrição e 

acompanhamento constante por um profissional capacitado, ou seja, um profissional de 

educação física. 

Para que um programa de atividade física possa contribuir de forma efetiva, a 

intensidade com que os exercícios serão realizados deverá ser ajustada as capacidades 

individuais. Em termos de repercussão positiva para a saúde, os limites propostos para 

frequência cardíaca de esforço situam-se entre 50 a 80% da frequência cardíaca de 

reserva com base na idade e na frequência cardíaca de repouso. 

A frequência cardíaca máxima estimada deverá diminuir com a idade, portanto, os 

limites da frequência cardíaca de esforço deverão também tornar-se menores com o 

passar dos anos, o que pode ser calculado com a fórmula apresentada a seguir; para 

ambos os sexos. 

  

 Primeiro passo: - predição da frequência cardíaca máxima (FC max) 
 
                     FC máx = 220-idade 
 
 Segundo passo: - cálculo da reserva de frequência cardíaca (RFC) 
 
                     RFC = FC max- FC repouso 
 
Terceiro passo:- cálculo do limite inferior da frequência cardíaca de esforço (FCE inf) 
                     
                  FCE inf = (RFC X 0,50) + FC repouso 
 
Quarto passo:- cálculo do limite superior da frequência cardíaca de esforço (FCE 
sup) 
 
                  FCE sup = (RFC X 0,80) + FC repouso 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Orientação sobre ingesta e gasto calórico diário. 

 

Auxiliar na compreensão do contexto da alimentação e nutrição e o seu 

desdobramento no estilo de vida da população e no ambiente escolar. 

Não sei a origem destes ditos populares, mas não tem como discordar deles: 

 

O homem é como o peixe; morre pela boca. 

 

Você é o que você come. 

 

A compreensão sobre conceitos como alimentação e nutrição e alimentos e 

nutrientes e bastante confusa e se faz necessária. 

A alimentação é um ato voluntario e consciente. Ela depende totalmente da 

vontade do individuo e é o homem quem escolhe o alimento para o seu consumo. A 

alimentação esta relacionada com as praticas alimentares, que envolvem opções e 

decisões quanto a quantidade; o tipo de alimento que comemos; quais os que 

consideramos comestíveis ou aceitáveis para nosso padrão de consumo; a forma como 

adquirimos, conservamos e preparamos os alimentos; além dos horários, do local e com 

quem realizamos nossas refeições. 

A nutrição e um ato involuntário, uma etapa sobre a qual o individuo não tem 

controle. Começa quando o alimento e levado a boca. A partir desse momento, o sistema 

digestório entra em ação, ou seja, a boca, o estomago, o intestino e outros órgãos desse 

sistema começam a trabalhar em processos que vão desde a trituração dos alimentos ate 

a absorção dos nutrientes, que são os componentes dos 

alimentos que consumimos. 

A alimentação é um processo que se identifica com a seleção e a ingestão de 

produtos de acordo com a disponibilidade e as preferências do paladar que procuram 

atender as necessidades orgânicas manifestadas pela fome. Alimentação é um 

procedimento em que predomina o desejo de satisfação sobre o de necessidade. Nutrição 

é um conceito mais amplo no qual interferem uma série de mecanismos associados a 

transformação e a utilização de substâncias existentes nos alimentos.(GUEDES & 

GUEDES 1998). 



 
 
 
 

Os alimentos, que podem ser de origem animal ou vegetal, fornecem ao ser 

humano os nutrientes necessários ao organismo. Nutrientes são as substâncias que 

constroem e mantém as células e permitem o crescimento e fornecem energia para os 

processos metabólicos vitais e para as atividades do dia-a-dia (NAHAS, 2003). 

Os nutrientes são componentes dos alimentos que consumimos e estão divididos 

em macro nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e água) e micronutrientes 

(vitaminas e minerais). As fibras vegetais, mesmo que carentes de propriedades nutritivas 

se destacam como macros nutrientes pelos seus efeitos benéficos ao funcionamento 

orgânico. Apenas os macro nutrientes são responsáveis pelo fornecimento de energia, 

que às vezes e indicada como “caloria” do alimento. 

A principal função do carboidrato e fornecer energia para o corpo humano, sendo, 

na sua maioria, transformado em glicose (RODRIGUES et al., 2007). 

 

Carboidratos: 

 

 A principal função do carboidrato e fornecer energia para o corpo humano, sendo, 

na sua maioria, transformado em glicose (RODRIGUES et al, 2007). 

Na alimentação os carboidratos aparecem nas formas simples (açucares: mono e 

dissacarídeos) e na forma complexa (amidos: polissacarídeos) e fibras vegetais - não 

digeríveis como a celulose. (NAHAS, 2003). 

Os carboidratos simples (açucares) servem para fornecer energia de rápida 

absorção, mas são pobres como alimento e favorecem o ganho de peso ( aumento da 

massa gorda). Incluem a sacarose- açúcar branco e mascavo, a frutose- açúcar das 

frutas, a glicose- do mel e a galactose- no leite. Também são encontrados em abundância 

em refrigerantes, doces, balas, mel, leite e frutas. O açúcar branco e os doces em geral 

são chamados de calorias vazias, porque contêm pouco ou nenhum nutriente e um alto 

teor energético. (MEC,) 

As fibras vegetais (NAHAS, 2003) representam a parte não digerível dos 

carboidratos em nossa alimentação, como a celulose. Apesar de não servir como 

nutriente para o ser humano, este alimento desempenha papel importante nas funções 

intestinais, sendo considerado um fator de proteção para o câncer, além de estar 



 
 
 
 

associada a menor incidência de doenças cardiovasculares e diabetes. Existem dois tipos 

de fibras nos alimentos: 

 solúveis em água – estão presentes em alimentos como frutas cítricas, maças, 

grãos e legumes. 

  insolúveis – absorvem água e favorecem a formação de fezes de fácil excreção. 

Estão presentes em verduras e grãos integrais. 

 

(GUEDES, 1998) ressalta que o organismo humano somente utiliza os carboidratos 

como fonte de energia quando eles se encontram à disposição na forma de açucares 

simples, consequentemente os dissacarídeos e os polissacarídeos terão de ser 

desdobrados pelo processo digestivo em monossacarídeos antes de serem absorvidos. 

Após serem absorvidos são transportados pela corrente sanguínea até o fígado, onde 

podem ser: 

 Transformados em glicose e enviados para as células em todo o organismo para 

serem utilizados como combustível. 

 Convertidos em glicogênio e estocados no próprio fígado e nos músculos 

esqueléticos. 

 Convertidos em ácidos graxos livres e armazenados no tecido adiposo. 

 

Proteínas: 

 

(RODRIGUES et al., 2007) As proteínas são nutrientes que podem ser de origem 

animal e de origem vegetal.   Proteínas de origem animal são encontradas principalmente 

nas carnes (aves, bovino, suíno, pescado e outros animais); ovos; leite e seus derivados, 

como queijo, requeijão, iogurte e outros produtos. As proteínas de origem vegetal são 

encontradas nos diversos tipos de feijões, no amendoim, no trigo, milho, soja, lentilha e 

grão-de-bico. Todas as proteínas são chamadas de nutrientes construtores, pois são 

responsáveis pela formação dos músculos e tecidos (como pele, olhos, nervos, glândulas 

e outras estruturas); além de regularem outras funções importantes no nosso corpo. 

(GUEDES, 1998) As proteínas são grupos de aminoácidos ligados entre si. Já 

foram identificados por volta de 20 blocos diferentes de aminoácidos, no processo 

digestivo das proteínas esses aminoácidos podem recombinar-se em disposições 



 
 
 
 

variadas, formando os diferentes tipos de proteínas necessários ao processo permanente 

de manutenção e reparação dos tecidos. No grupo dos aminoácidos, existem 9 blocos 

dos chamados aminoácidos essenciais. Estes aminoácidos não podem ser sintetizados 

pelo organismo humano e precisam ser fornecidos pré-formados nos alimentos. O autor 

destaca que quanto maior o número de  aminoácidos essenciais contidos em uma 

proteína, mais elevado é o seu valor biológico. Admite-se que os alimentos de origem 

animal e seus derivados possuem um valor biológico mais elevado, e os alimentos de 

origem vegetal podem apresentar alguma dificuldade para atender a integralidade quanto 

a estes aminoácidos. 

 

Gorduras 

 

São substâncias orgânicas de origem animal ou vegetal, formadas 

predominantemente de produtos de condensação entre glicerol e ácidos graxos. Além de 

fonte de energia, são veículos importantes de nutrientes, como vitaminas lipossolúveis (A, 

D, E, K) e ácidos graxos essenciais. 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/p5.php 

Além de proporcionar maior reserva energética para o organismo, as gorduras 

servem de meio de transporte para as vitaminas lipossolúveis e são importantes na 

manutenção da temperatura corporal, além de ser importante componente de hormônios 

e membranas celulares. 

Nem todas as gorduras são iguais: algumas são necessárias ao organismo, 

enquanto outras são prejudiciais, devendo ser evitadas ou consumidas ocasionalmente, 

em pequenas quantidades. 

Existem dois tipos de ácidos graxos; Saturados e insaturados, em função do tipo de 

ácido graxo presente. (NAHAS, 2003) 

Os produtos animais como carne, leite, os, frutos do mar e alguns vegetais como 

cacau e coco e os óleos vegetais hidrogenados ( semi-sólidos, como a margarina) tendem 

a produzir maior quantidade de ácidos graxos saturados. Este tipo de gordura (saturada), 

que se apresenta sólida a temperatura ambiente, é a que devemos evitar, pois está 

associada a diversas doenças importantes, como o câncer e as doenças 

cardiovasculares. 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/p5.php


 
 
 
 

Os ácidos graxos mono e poli-insaturados que compõem a gordura insaturada 

estão presentes nos óleos vegetais - oliva, milho, girassol, canola.  

Além do metabolismo das gorduras - chamado de lipólise – resulta o 

desdobramento dos triglicerídeos (que são encontrados em maior quantidade no 

organismo humano; aproximadamente 99% da gordura corporal é armazenada na forma 

de triglicerídeos), ácidos graxos livres e glicerol. Os ácidos graxos livres são 

transformados pelo fígado para serem estocados nas células de gordura localizadas no 

tecido adiposo de todo o corpo.  

As principais diferenças entre os ácidos graxos saturados e não saturados esta na 

presença ou não de ligações com moléculas de hidrogênio na cadeia de carbono, e que 

os ácidos graxos saturados são mais predispostos a serem utilizados como fonte de 

energia metabólica e os insaturados desempenham, sobretudo,  função estrutural. . 

(GUEDES & GUEDES, 1998)  

 Todo alimento tem quantidade de energia contida nele, essa energia é chamada 

de caloria que nos alimentos varia de acordo com a composição do alimento: 

  As gorduras são alimentos altamente calóricos: 1 grama de gordura fornece   9 

calorias- mais que o dobro fornecido pelos carboidratos e proteínas. Varella (2010 p 

66) 

 

 

 

 Sugestão de Sites 
- Alimentação saudável vários aspectos – fases da vida. (espanhol) 

http://www.youtube.com/watch?v=tu92VCvSUeA 

Alimentação Sudável - CAMERA RECORD 13/04/2012 
http://www.youtube.com/watch?v=BR1z5AAO7R8 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/p5.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tu92VCvSUeA
http://www.youtube.com/watch?v=BR1z5AAO7R8
http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/p5.php


 
 
 
 

Orientações Dietéticas  

 

O aumento, manutenção ou perda de peso vai depender indiscutivelmente do 

balanço energético resultante da quantidade de calorias ingeridas e do gasto calórico 

diário resultante da somatória de todas as atividades. 

As quantidades energéticas e de nutrientes são características individuais, e ainda 

que a composição da dieta recomendável siga padrões gerais, a quantidade em 

quilocalorias ou kcal é extremamente variável, em função do tamanho corporal, sexo, 

idade, fase da vida como crescimento, gestação ou envelhecimento, doença, etc. 

Segundo (NAHAS, 2003) Pode-se estimar a necessidade diária de calorias(kcal) a ser 

suprida pela alimentação a partir do gasto calórico basal- gasto calórico para manter 

funções vitais, acrescentando o equivalente ao gasto em atividades físicas e o chamado 

efeito térmico dos alimentos. 

É possível estimar a necessidade diária de energia (kcal) a ser suprida pela 

alimentação a partir TMB- taxa metabólica basal- gasto calórico para manter as funções 

vitais, somando-se o gasto em atividades físicas do cotidiano, além do chamado efeito 

térmico dos alimentos de aproximadamente 10 de todo o gasto calórico do dia. 

 De uma forma simplificada podemos estimar a necessidade calórica basal 

multiplicando o peso corpora l(kg) por 24. Considerando a quantidade de 1 kcal, em 

média, para manter as funções básicas do organismo. Deve-se acrescentar o gasto 

calórico equivalente as atividades físicas diárias desempenhadas seguindo a orientação a 

seguir: 

 

Atividade física: Sedentário + 25% 

                           Moderadamente ativo: + 50% 

                           Ativo: + 60% 

                           Muito ativo 9 atleta ou trabalhador pesado) + 70 a 120 % 

Fonte: ( adaptado de klaffs & Lyon, 1977 apud Nahas, 2003) 

 

Exemplo: Uma mulher de 30 anos, moderadamente ativa, que pesa 65 kg, terá uma 

necessidade calórica diária de: 

 



 
 
 
 

                  TMB = P X 24h +( 50%) 

                  TMB = 65 x 24 + (50%) 

                  TMB = 1560 + 780 

                  TMB = 2340 kcal/dia 

 

Essas calorias devem ser distribuídas ao longo do dia, nas principais refeições e 

em proporções adequadas às necessidades nutricionais de cada indivíduo. Dentro desta 

perspectiva, propôs-se a pirâmide alimentar, estabelecendo as prioridades e proporções 

dos diversos grupos de alimentos. 

 

PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 

 

 

Fonte: ricardotrainer.blogspot.com 

 

 



 
 
 
 

PIRAMIDE FUNCIONAL 

Esta Pirâmide Alimentar é baseada em alimentos funcionais, ou seja, alimentos 

que exercem funções importantes além da nutrição, como diminuição do colesterol 

sanguíneo, prevenção do aparecimento de câncer, etc.  

Os alimentos funcionais foram distribuídos de acordo com a sua necessidade de 

ingestão, então os alimentos que precisam ser consumidos numa quantidade maior estão 

na base da pirâmide e os que precisam ser consumidos em menor quantidade estão no 

topo da pirâmide.  

A base da pirâmide consiste em exercícios diários e controle de peso, o que já 

difere das propostas anteriores que nem se quer mencionava a prática de atividade física. 

PIRÂMIDE FUNCIONAL. 

Pirâmide funcional que é a nova proposta de Walter C. Willett. 

 

 

 

Fonte: http://maisequilibrio.com.br/nutricao/nova-piramide-alimentar-2-1-1-397.html 

 

http://maisequilibrio.com.br/nutricao/nova-piramide-alimentar-2-1-1-397.html
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7ª UNIDADE DIDÁTICA 

7º Encontro – Semipresencial - 4 horas. 

Pro 

OBJETIVO 

 Prescrever e orientar individualmente os participantes da implantação sobre os 

exercícios adequados. 

 

CONTEUDO 

 Fisiologia aplicada para prescrição de exercícios. 

 

  A carga horária correspondente a este encontro será direcionada ao atendimento 

individualizado dos participantes, para auxilio nos cálculos antropométricos, análise dos 

dados, aconselhamento, prescrição e orientação individualizada de atividades e 

exercícios físicos. Além de possibilitar flexibilidade para eventuais necessidades de ajuste 

do cronograma dos encontros, para avaliar e dar o feedback das atividades propostas aos 

participantes do projeto. 

Neste ultimo encontro também será desenvolvida a avaliação final do projeto. 
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