
ORIENTAÇÕES 
NUTRICIONAIS BÁSICAS 

PARA PESSOAS COM 
EXCESSO DE PESO

Inicie uma atividade física, respeitando 
seus limites físicos e com auxilio de um 

profissional!

Dicas: Exercícios Físicos

  Use produtos lácteos desnatados ou semi-

desnatados de boa procedência.

  Consuma carnes magras, de boi, frango sem 

pele ou peixe, preferindo preparações grelhadas, 
assadas ou cozidas, acrescentando pouco óleo, 
apenas no final do preparo.

GASTO DE CALORIAS POR ATIVIDADE FÍSICA
(média de calorias gastas por uma pessoa de 70 kg)

Fonte: Sociedade Americana de Endocrinologia



  A obesidade é caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal no indivíduo.

  É provocada por uma ingestão de energia que 

supera o gasto do organismo.

  A forma mais simples e segura de tratar a 

obesidade é a adoção de um estilo de vida 
saudável, alimentação adequada, com menor 
ingestão de calorias e aumento das atividades 
físicas.

  A obesidade é fator de risco para hipertensão, 

doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre 
outras doenças.

  Uma dieta balanceada e ajustada às 

necessidades individuais pode ser elaborada com 
a ajuda de um profissional nutricionista.

Obesidade: Noções Gerais    Use óleos mais saudáveis, em pequena 

quantidade (2 colheres de sopa ao dia): azeite de 
oliva extra-virgem, canola, girassol, milho, soja.

 Não exagere no uso de margarinas, prefira as 

light, sem gordura trans, limite o uso a 2 colheres 
de chá por dia.

  Inclua sempre lanches saudáveis no 

intervalo das refeições. Prefira frutas inteiras com 
casca e bagaço (para aumentar o teor de fibras de 
sua dieta), sucos, saladas de frutas e iogurtes 
light, no lugar de chocolates, sorvetes, tortas, 
biscoitos recheados, salgadinhos e frituras.

  Utilize grãos em abundância (feijão, grão de 

bico, soja, etc) em saladas, cremes e sopas. 
Esses produtos aumentam o teor protéico da 
alimentação e podem ser preparados das mais 
diferentes formas em várias refeições.

  Nas ocasiões especiais prefira opções mais 

simples, evite excesso de doces e salgados.

Orientações

  Faça refeições em lugares tranqüilos, longe da 

TV e computador. 

  Concentre-se na sua alimentação e mastigue 

sempre bem devagar, saboreando os alimentos.

  Não é necessário excluir radicalmente 

nenhum alimento. 

  Faça uma alimentação variada consumindo 

alimentos diferentes para obter todos os 
nutrientes.

  Fracione suas refeições (5 a 6 vezes por dia) e 

sempre respeite os horários e as quantidades 
prescritas.

  Beba 1 a 2 litros de água por dia, mas não 

exceda o consumo de 200 ml durante as refeições 
principais.

 Use sal moderadamente.

  Siga a ordem dos alimentos do seu cardápio, 

pois lhe ajudará a diminuir a fome: fibra (saladas, 
frutas), carboidrato (pães, bolachas, arroz e 
macarrão integrais) e proteína (carnes de boi, 
frango e peixe magras). 

  Use produtos lácteos desnatados ou semi-

desnatados de boa procedência.

  Consuma carnes magras, de boi, frango sem 

pele ou peixe, preferindo preparações grelhadas, 
assadas ou cozidas, acrescentando pouco óleo, 
apenas no final do preparo.

EVITE

  Alimentos ricos em gorduras, como enlatados 

(ervilha, milho verde, salsicha) e embutidos 
(presunto, linguiça, mortadela, salame, paio).

  Consumo de preparações pesadas como: 

feijoada, buchada, pirão, mão-de-vaca, rabada.

Trocas Inteligentes
  Alimentos com alto teor de gorduras são 

bastante calóricos e devem ser substituídos, 
conforme a tabela:
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