
GORDURA
ABDOMINAL
O RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES



CONHECE O RISCO DE DOENÇAS
CARDIOVASCULARES ATRAVÉS DO
SEU PERÍMETRO ADBOMINAL?

De acordo com a Direção-Geral da
Saúde (DGS), em Portugal, o excesso
de peso e a obesidade são um dos
principais problemas de saúde e as
doenças cardiovasculares representam
a principal  causa de morte, sendo
prioritário atuar ao nível da prevenção.

Mas, atualmente, para avaliar a presença de
obesidade e, em simultâneo, o risco de vir a
desenvolver doenças associadas à obesidade
(aquilo que se designa por risco metabólico),
como a diabetes, doenças cardiovasculares
e hipertensão arterial, tem sido cada vez mais
utilizado como indicador de risco metabólico
a medição do perímetro abdominal.
Este indicador de risco metabólico permite
avaliar, em adultos, a distribuição da gordura
corporal.

O índice de Massa Corporal (IMC) é, regra
geral, a medição utilizada para fazer o
diagnóstico de obesidade.

Diabetes

A gordura localizada na zona abdominal é a mais prejudicial à saúde e, como é metabolicamente
ativa, produz substâncias químicas que são agressivas para o nosso organismo. Assim sendo,
o perímetro abdominal é um bom indicador de saúde e está associado ao desenvolvimento
precoce de algumas doenças cardiovasculares, como a hipertensão, a diabetes, a obesidade
e a hipercolesterolemia.
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COMO MEDIR?

QUAIS OS VALORES DE REFERÊNCIA?

Meça o perímetro abdominal com uma fita métrica,
em torno do abdómen, a meio espaço entre o bordo
inferior da última costela e a crista ilíaca, essa será a
zona correspondente à sua cintura.

O ideal é ter um perímetro inferior a 94 cm no homem e a 80 cm na mulher. Se os valores forem
superiores a 102cm no homem e a 88cm na mulher, o risco metabólico e de desenvolvimento
de doenças cardiovasculares é muito elevado.

QUAIS AS CAUSAS?

Além da predisposição genética, a acumulação de gordura na zona
abdominal está basicamente relacionada com um estilo de vida
pouco saudável, sendo o sedentarismo e a má alimentação as
principais causas.

Sexo M Sexo F

> 94 > 80

> 102 > 88

Risco aumentado

Risco substancialmente aumentado

Risco de complicações metabólicas Perímetro absominal (cm)

QUAIS AS COMPLICAÇÕES?

O excesso de gordura corporal, particularmente a que se acumula junto dos órgãos, é a chamada
gordura visceral. Este é o tipo de gordura mais perigosa, na medida em que liberta substâncias,
como a adiponectina e a leptina, que favorecem ainda mais a acumulação de gordura. Além disso,
este tipo de tecido adiposo liberta substâncias químicas e hormonas inflamatórias que são agressivas
para o aparelho circulatório e para o pâncreas, favorecendo assim a acumulação de placas de
gordura nas artérias. Esta alteração do estado hormonal, caracterizado por uma resistência à ação
da hormona insulina, contribui para o aparecimento da hipertensão, das alterações de colesterol
e da diabetes.



COMO PREVENIR?

Aconselhe-se com o seu médico acerca da periodicidade com
que deve medir o perímetro abdominal, a tensão arterial, fazer
a avaliação dos níveis de colesterol total e de glicemia em jejum
e calcular o IMC (Índi-ce de Massa Corporal). Consoante a sua
história clínica, antecedentes familiares e fatores de risco,
o médico pode recomendar a realização periódica de
exames específicos.

Vigilância

Alimentação

Exercício Físico

Fazer exercício físico durante 30 a 60 minutos todos os dias
ajuda a manter o peso adequado ou a perder peso, diminui
os níveis de colesterol, reduz o risco de hipertensão e de doenças
cardiovasculares. Seja ativo nas atividades do seu dia-a-dia.
Implemente hábitos como subir as escadas em vez de usar o
elevador, se utilizar os transportes públicos, e sempre que
possível, saia na paragem/estação anterior à “sua”. 

Fazer uma alimentação equilibrada, diversificada e fracionada
ajuda a controlar o peso, é útil para diminuir o risco de doenças
cardiovasculares e ajuda a reduzir os valores de tensão arterial.
Fracionar as refeições, não estando em jejum mais de 3 horas,
ajuda a manter estáveis os níveis de açúcar no sangue – ajudando
a prevenir o desenvolvimento de diabetes. A alimentação diária
deve ser rica em fruta e vegetais (no mínimo, 5 porções) e pobre
em gorduras (o azeite deverá ser a gordura de eleição para
temperar e cozinhar) e sal (substitua-o por ervas aromáticas,
especiarias ou limão na confeção das refeições). Procure ingerir
peixes gordos (salmão, atum, sardinha, entre outros) 3 vezes por
semana. Não consuma bebidas alcoólicas em excesso.
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