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O diagnóstico dessa doença é dado a partir do cálculo do
Índice de Massa Corporal (IMC), que é obtido dividindo-se a

massa do indivíduo (em kg) pelo quadrado de sua altura (em

metros). Por exemplo, se uma pessoa tem 61 kg e mede 1,70 m,

seu IMC é igual a 21,11.

Essa doença é causada pelo acúmulo excessivo de gordura em nosso corpo. Na

maioria dos casos, ela ocorre devido ao desequilíbrio energético, em que o
indivíduo ingere mais energia do que gasta. Além disso, ela é um fator de risco
para desenvolvimento de diversas doenças, como hipertensão, diabetes tipo 2,
infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e cânceres de colo, mama,
próstata e endométrio.

A obesidade é uma das doenças mais predominantes e desafiadoras para os
sistemas de saúde atualmente. Ela atinge mais de 600 milhões de pessoas no
mundo, sendo que o Brasil possui cerca de 43 milhões de pessoas obesas.
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OBESIDADEOBESIDADEOBESIDADE

O IMC é utilizado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para
identificar se uma pessoa é obesa
ou não. Além disso, ele também é usado para
caracterizar o grau de obesidade que ela possui.
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Os principais nutrientes presentes na nossa dieta são: as proteínas (carnes), os
carboidratos (pães, massas, doces etc.) e os triglicerídeos (óleos e gorduras). Após
a digestão, os alimentos são transformados em aminoácidos (originados das
proteínas), glicose (proveniente dos carboidratos) e ácidos graxos (oriundos dos
triglicerídeos).

Os carboidratos e as proteínas também são
transformados em gordura. Isso ocorre

porque quando esses nutrientes são ingeridos

em grande quantidade, parte deles será
convertida em triacilglicerídeos e

armazenados no tecido adiposo. Além disso a
ingestão de muito doce também pode
aumentar a quantidade de gordura
armazenada pelo nosso corpo. Uma maior
quantidade de açúcar no sangue promove
uma maior liberação de insulina, a qual
estimula a conversão de carboidratos e
proteínas da dieta em gordura, contribuindo
para um aumento dos estoques do tecido
adiposo.

É importante dizer que nem toda gordura armazenada pelo nosso
corpo é prejudicial à saúde. Pelo contrário, o tecido adiposo
desempenha funções muito importantes em nosso organismo,
como a proteção dos órgãos contra choques mecânicos,
armazenamento de energia etc. Vale destacar que quando a
ingestão de nutrientes é maior que o gasto com as atividades

metabólicas, o excesso de calorias dietéticas é armazenado na
forma de gotículas de gordura no tecido adiposo, levando à
obesidade.
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COMO ACONTECE ?COMO ACONTECE ?COMO ACONTECE ?

Os nutrientes são absorvidos pelo intestino delgado e vão para a corrente
sanguínea. No fígado, os triglicerídeos são transformados em ácidos graxos e,
posteriormente, em lipoproteínas, que retornam para o sangue para abastecer as
células do nosso corpo. No músculo, os ácidos graxos são oxidados para produção
de energia e o excesso é transformado em triacilgliceróis e armazenados no
tecido adiposo (células que armazenam gordura). 

A gordura subcutânea se

acumula nas coxas, quadril e

braço. A gordura visceral
aumenta o risco de doenças
cardiovasculares, sendo estocada

na barriga.
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 A obesidade está associada a diversos problemas de saúde. Indivíduos obesos
apresentam maiores chances de desenvolverem hipertensão, diabetes tipo 2,
problemas respiratórios, cardiovasculares e até mesmo câncer. Além disso, existem

diversos distúrbios psicológicos acarretados pela doença, como depressão, baixa
autoestima, entre outros.

mais ativos, como caminhar, mesmo que sejam distâncias curtas, utilizar escadas
ao invés de elevadores e fazer, pelo menos, 45 minutos de atividade física três
vezes por semana. Além disso, é muito importante a adoção de uma dieta
saudável que contenha vegetais, frutas, legumes e menos alimentos processados.
Por fim, vale dizer que a ajuda de um profissional de saúde é importante e pode
fazer toda a diferença.

GLÚTENGLÚTENGLÚTEN
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RISCOSRISCOSRISCOS

PREVENÇÃOPREVENÇÃOPREVENÇÃO
 A obesidade pode ser prevenida através da realização de
exercícios físicos e de uma alimentação adequada. Para
isso, é importante que os indivíduos adotem hábitos de vida

CURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADE
Um indivíduo precisa consumir diariamente cerca de 30 calorias para
cada quilo que possui. Caso ele ingira uma quantidade maior que
isso, seu organismo armazenará o excedente em forma de gordura.

O glúten é um conjunto de proteínas que está presente nos cereais, como trigo,
aveia, cevada, malte, centeio e seus derivados. Ele é utilizado para conferir uma

DOENÇA CELÍACADOENÇA CELÍACADOENÇA CELÍACA
COMO O GLÚTEN ATUA NO ORGANISMO DO INDIVÍDUOCOMO O GLÚTEN ATUA NO ORGANISMO DO INDIVÍDUOCOMO O GLÚTEN ATUA NO ORGANISMO DO INDIVÍDUO
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DOENÇA CELÍACADOENÇA CELÍACADOENÇA CELÍACA
A doença celíaca é uma doença autoimune, causada pela
intolerância ao glúten. Ela ocorre devido à ingestão dessa proteína 

As vilosidades são dobras da parede do intestino e servem para aumentar a área
de absorção dos alimentos. Quando um celíaco ingere glúten, o revestimento
intestinal é prejudicado (as vilosidades ficam atrofiadas) ocasionando uma má
absorção de nutrientes e diversas complicações médicas.
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SINTOMASSINTOMASSINTOMAS
A doença celíaca pode se manifestar em qualquer
idade, mas ela costuma surgir no primeiro ano de
vida, pois é quando o bebê começa a ingerir produtos

que contêm glúten, como pães e biscoitos. Em certas
pessoas, a doença pode ser assintomática, mas a
maioria dos portadores costumam apresentar
alguns sintomas, como: diarreia, vômitos, anemia,

perda de peso com facilidade, sinais de desnutrição,

osteoporose, retardo do crescimento em crianças,

dores e aumento do volume abdominal.

por indivíduos geneticamente predispostos, que faz com que as células de
defesa do organismo sejam ativadas, desencadeando uma resposta inflamatória
contra o próprio intestino dos indivíduos. Com o tempo, essa inflamação danifica o

revestimento intestinal, levando à redução das vilosidades.

maior consistência, leveza e elasticidade à massa dos alimentos (pães, pizzas,

bolos etc). Além disso, ele é empregado em diversos alimentos, bebidas

industrializadas, cosméticos, medicamentos, entre outros. 

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
Pelo fato de a doença celíaca apresentar diversos sintomas, seu diagnóstico pode
levar anos. Os exames sorológicos (detecção dos níveis dos anticorpos antiendomísio e

antitransglutaminase) e a endoscopia com a biópsia do duodeno são os principais

recursos utilizados para detecção da enfermidade. 



A intolerância à lactose é uma deficiência do organismo, causada pela ausência
ou diminuição da produção da enzima lactase ou β-galactosidase em nosso

organismo, fazendo com que a lactose do leite e derivados não consigam ser
metabolizados em glicose (nossa principal fonte de energia) e galactose.

Os celíacos podem substituir a farinha (que contém glúten)
por outras alternativas, como: farinha de milho, amido de

milho, farinha ou creme de arroz, polvilho, fubá etc.
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TRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTO
A doença celíaca não possui cura, sendo que o tratamento consiste em retirar
da dieta os alimentos que contêm o glúten, ou seja, todos que levam trigo,
centeio e cevada em sua composição. Com a dieta adequada, os sintomas da

doença desaparecem, normalmente, com uma ou duas semanas. Entretanto, as

vilosidades intestinais levam de 6 a 12 meses para se recuperarem.

CURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADE
É importante que as pessoas que possuem a doença celíaca leiam os rótulos
dos produtos, visto que as indústrias são obrigadas a informar se o produto contém

ou não glúten. 

INTOLERÂNCIA À LACTOSEINTOLERÂNCIA À LACTOSEINTOLERÂNCIA À LACTOSE
UM PROBLEMA QUE AFETAS MILHÕES DE PESSOASUM PROBLEMA QUE AFETAS MILHÕES DE PESSOASUM PROBLEMA QUE AFETAS MILHÕES DE PESSOAS

O QUE É ?O QUE É ?O QUE É ?
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COMO OCORRE ?COMO OCORRE ?COMO OCORRE ?

TIPOS DE INTOLERÂNCIATIPOS DE INTOLERÂNCIATIPOS DE INTOLERÂNCIA
Existem 3 tipos de intolerância à lactose, sendo elas:

 

A ausência ou a diminuição da lactase ocasiona vários efeitos indesejáveis em
nosso organismo. Isso ocorre porque a lactose, que não é "quebrada" em glicose e
galactose, acumula-se no intestino, sendo posteriormente metabolizada pelas

bactérias presentes neste órgão. Quando isso acontece, ocorre a formação de ácido
lático e outros gases, como o CO  (gás carbônico) e H  (gás hidrogênio), que geram
mal-estar, cólicas, diarreia, dores e aumento do volume abdominal.
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DEFICIÊNCIA CONGÊNITADEFICIÊNCIA CONGÊNITADEFICIÊNCIA CONGÊNITA DEFICIÊNCIA PRIMÁRIADEFICIÊNCIA PRIMÁRIADEFICIÊNCIA PRIMÁRIA DEFICIÊNCIA SECUNDÁRIADEFICIÊNCIA SECUNDÁRIADEFICIÊNCIA SECUNDÁRIA

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
A intolerância à lactose pode ser diagnosticada através dos seguintes testes:

MEDIDA DO TEOR DE GLICOSE NO SANGUEMEDIDA DO TEOR DE GLICOSE NO SANGUEMEDIDA DO TEOR DE GLICOSE NO SANGUE

ANÁLISE DA ACIDEZ NAS FEZESANÁLISE DA ACIDEZ NAS FEZESANÁLISE DA ACIDEZ NAS FEZES
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TRATAMENTOTRATAMENTOTRATAMENTO
A intolerância à lactose não tem cura. O tratamento é feito através da
diminuição ou exclusão da lactose na dieta das pessoas intolerantes. No entanto,

existem algumas alternativas para que os indivíduos que possuem essa condição

possam consumir leite e laticínios sem complicações, como: 

Ingestão de leite e derivados
específicos para intolerantes a
lactose, chamados de “lactose free”,

visto que eles possuem a lactose já

transformada (hidrolisada) em

glicose e galactose.

TESTE DE HIDROGÊNIO EXPIRADOTESTE DE HIDROGÊNIO EXPIRADOTESTE DE HIDROGÊNIO EXPIRADO

2

2

Consumo de cápsulas, comprimidos
e outras formas farmacêuticas que
possuam a enzima lactase que

devem ser ingeridos antes do

consumo de leite e derivados.

O popular “leite de soja” pode ser ingerido sem nenhum problema, pois ele não é

proveniente de mamíferos e não possui lactose em sua composição.

CURIOSIDADECURIOSIDADECURIOSIDADE



O documentário trata a respeito da obesidade infantil,
um problema que afeta milhões de crianças
atualmente. Durante o longa, nota-se o surgimento de
algumas doenças que são comuns em adultos em
crianças, como diabetes tipo 2, pressão alta, problemas
cardiovasculares etc.

Logo no início, o documentário descreve uma situação em
que são apresentadas algumas frutas e vegetais para as
crianças. Quando questionadas quais alimentos seriam
aqueles, elas não conseguem distinguir por exemplo, a
diferença entre um mamão e um pimentão e uma
berinjela de um rabanete. Entretanto, isso não ocorre
quando elas são indagadas sobre bolachas recheadas,
fast foods e refrigerantes.

Atualmente, o Brasil conta com mais de 6 milhões de
crianças que possuem sobrepeso, sendo que mais de 3
milhões já apresentam obesidade. O documentário
evidencia e questiona os maus hábitos alimentares das
crianças brasileiras. Além disso, ele procura chamar a
atenção para os comerciais apelativos das indústrias
de alimentos e bebidas para o público infantil, que
incentivam o consumo de produtos que em excesso são
prejudiciais à saúde.

MUITO ALÉM DO PESOMUITO ALÉM DO PESOMUITO ALÉM DO PESO

VAI UM DOCUMENTÁRIO AÍ ?VAI UM DOCUMENTÁRIO AÍ ?VAI UM DOCUMENTÁRIO AÍ ?
OS PERIGOS DE UMA ALIMENTAÇÃO INADEQUADA PARA AS CRIANÇASOS PERIGOS DE UMA ALIMENTAÇÃO INADEQUADA PARA AS CRIANÇASOS PERIGOS DE UMA ALIMENTAÇÃO INADEQUADA PARA AS CRIANÇAS

Um documentário BRASILEIRO
que retrata os hábitos alimentares
inadequados das crianças em
nosso país.
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A trama faz uma análise da falta de informação dos pais em relação a uma
alimentação saudável para seus filhos. Além disso, ela também mostra as

consequências de um ritmo de vida acelerado, que geralmente está associado à

adoção de consumo de alimentos rápidos e práticos, que são prejudiciais à saúde.
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