
Eu controlo o meu peso

O seu peso é um elemento essencial da sua saúde. Deve controlar o seu peso regularmente, tendo em conta a sua altura,

para que possa manter-se num escalão médio, testemunho de boa saúde.

Existe um peso ideal?

Não, mas pode falar-se de peso de uma forma que conjuga bem-estar e saúde ideal.

Este peso varia em função da constituição de cada indivíduo.

É calculado aproximadamente graças ao IMC (índice de massa corporal).

E como posso calcular o meu IMC

Deverá dividir o seu peso pelo quadrado da sua altura(Índice de massa corporal) IMC = peso / altura ao quadrado (altura x altura)

Exemplo:

eu peso 85 kg, e meço 1,72 m

O meu índice de massa corporal é:

85 / (1,72 x 1,72) = 85 / 2,95 = 28,8

O resultado é um índice de 28,8.

Estes resultados devem ser interpretados da seguinte forma:

* IMC inferior a 18,5 kg/m2 = magreza.

* IMC compreendido entre 18,5 kg/m2 e 24,9 kg/m2 = peso normal.

* IMC igual ou superior a 25 kg/m2 = peso excessivo.

* IMC igual ou superior a 30 kg/m2 = obesidade.

O meu IMC é inferior a 18,5, sou magro, quais são as consequências?

Se o seu peso nunca variou, a sua magreza é designada por “constitucional”. Trata-se do seu peso normal, mas deve estar atento a

ele.

Não deve emagrecer mais, pois poderá vir a sofrer carências e corre o risco do seu organismo enfraquecer.

Deve manter uma alimentação equilibrada.

Se tiver emagrecido muito na sequência de um regime de emagrecimento, deve tentar estabilizar-se e eventualmente recuperar um

pouco de peso.

A magreza é perigosa para o seu organismo na medida em que este fica fragilizado.
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Um regime dietético pode ajudá-lo a equilibrar a sua alimentação, reconciliando-o com a sua imagem.

Se emagreceu demasiado, sem razão aparente, deve consultar rapidamente um médico.

O meu IMC está compreendido entre 18,5 kg/m2 e 24,9 kg/m2, o meu peso é normal?

O seu peso está compreendido num intervalo estatisticamente considerado saudável no plano da saúde e da longevidade.

Pode nem sempre estar de acordo com os cânones de beleza actuais, mas é desejável para a sua saúde que se estabilize em redor

deste peso.

Se não se sente bem consigo próprio, aumente a actividade física para remodelar a sua silhueta, mas evite os regimes severos.

Uma alimentação equilibrada permitir-lhe-á conservar a sua vitalidade sem aumentar de peso.

O meu IMC é igual ou superior a 25 kg/m2, tenho peso excessivo, quais são as consequências?

O seu excesso de peso constitui um risco para a sua saúde.

Corre o risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou uma diabetes. As suas articulações correm igualmente o risco de sofrer

consequências.

Deve perder peso seguindo regras de dieta simples e retomando uma actividade física.

Não estabeleça objectivos irrealistas.

A ajuda de um dietista ou nutricionista pode melhorar o seu comportamento face à alimentação.

Uma perda de peso, mesmo moderada entre 5 a 10%, será positiva para a sua saúde e a sua moral.

Os primeiros resultados serão rapidamente sensíveis.

O meu IMC é igual ou superior a 30 kg/m2, sou obeso, quais são as consequências?

Uma obesidade descontrolada pode colocar em risco o desencadeamento de doenças cardiovasculares, complicações respiratórias,

reumatológicas.

Existem três tipos de obesidade:

* de 30 a 35: obesidade moderada;

* de 35 a 40: obesidade grave;

* além de 40: obesidade mórbida.

Os riscos de desenvolver uma doença aumentam à medida que o peso aumenta.

A obesidade é uma desvantagem física e social na sua vida quotidiana.

Pode tomar a decisão de solicitar a intervenção do seu médico, do seu dietista ou nutricionista, para definir um protocolo dietético.

Um psicólogo pode ajudá-lo(a) a reconciliar-se com a sua imagem.

Uma perda de peso, mesmo moderada entre 5 a 10%, será positiva para a sua saúde e moral.

É essencial a prática de uma actividade física regular (30 minutos de marcha activa diária). De facto, uma pessoa obesa que se

movimenta tem um risco cardiovascular inferior a um sedentário de peso normal.

Em determinados casos, pode considerar-se o recurso à cirurgia ou a terapêutica farmacológica.

De qualquer forma, um estilo de vida com base numa alimentação equilibrada e uma actividade física regular é um dos aspectos
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fundamentais da sua saúde.
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