
Qual a
distância 
entre 
sua saúde 
e o Diabetes 
tipo 2 ?

O risco à saúde não está associado somente à quantidade de 

gordura acumulada no organismo, mas também à localização 

dela. Existem dois padrões mais comuns de acúmulo de 

gordura: 

forma de maçã – acúmulo de gordura no abdômen (cintura).

forma de pêra – deposição de gordura nos quadris e nádegas.

As pessoas que acumulam gordura na região abdominal 

(maçãs) apresentam, predominantemente, maior risco de 

desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares. Isso se deve às diferenças na atividade 

metabólica da gordura depositada no interior do abdômen, 

em relação à acumulada  no subcutâneo (imediatamente 

abaixo da pele).

Se o seu padrão se encaixa na silhueta “maçã”, você tem o risco  

aumentado de apresentar doenças coronárias e Diabetes tipo 2 

e, portanto, deve tomar cuidados extras para manter um peso 

saudável.

Distribuição da gordura x risco

14/11 - Dia Mundial do Diabetes
Você conhece seu risco?

14 de novembro
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A obesidade abdominal é um fator determinante para múltiplos fatores 

de risco. Altas taxas de glicemia e triglicérides no sangue, e também 

pressão alta, são encontrados na maioria das pessoas que apresentam 

circunferência abdominal acima do recomendado. Conseqüentemente, 

são mais propensas a manifestar o diabetes tipo 2 – uma doença que 

pode levar à morte e que deve ser diagnosticada precocemente. 

Estar acima do peso não significa necessariamente estar predisposto 

a desenvolver o diabetes. No entanto, qualquer pessoa que tenha 

a circunferência abdominal acima dos limites recomendados para 

o padrão brasileiro, mesmo que seja magra, tem maior potencial 

para desenvolver a doença e deve ficar atenta. Meça agora a sua 

circunferência abdominal. Para mulheres, o limite é de 80cm e para os 

homens, de 90cm. Se você estiver acima destas medidas, procure um 

endocrinologista. Ele conhece o melhor tratamento para reduzir seus 

fatores de risco cardiometabólico.

Você conhece o seu risco? Como reduzir o risco de 
desenvolver o Diabetes Tipo 2?
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Risco cardiometabólico (RCM) é o índice que representa o risco de uma 

pessoa desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. 

Evidências recentes mostram que o agrupamento de alguns fatores de 

risco modificáveis aumenta o risco  cardiometabólico:

• Tabagismo.

• Altos níveis de LDL (colesterol ruim).

• Hipertensão (pressão arterial alta).

• Glicemia elevada (taxa de açúcar no sangue).

• Obesidade Abdominal (excesso de gordura ao redor da cintura)

• Resistência à insulina.

• Baixos níveis de HDL (colesterol bom).

• Níveis elevados de triglicérides.

• Baixos níveis de adiponectiva/ níveis elevados de proteína 

C-reativa.

Grande parte da população desconhece sua taxa de açúcar no sangue e 

a medida da sua circunferência abdominal. Por isso, é importante medir  

regularmente os fatores de risco,  afim de reduzi-los através de terapias 

preventivas.

Clássicos

Novos

Alterar seu estilo de vida e de alimentação é fundamental 

para perder o peso excedente e, conseqüentemente, reduzir o 

risco cardiometabólico. Quando você come mais do que utiliza 

diariamente, o excesso de energia (calorias) é armazenado em 

forma de gordura. Por isso, além de ingerir menos calorias, é 

necessário praticar exercícios para  aumentar o seu 

gasto de energia.

Além de ingerir menos calorias, é necessário:

• fazer diariamente 3 refeições completas.

• reduzir a ingestão de alimentos ricos em gordura.

• dar preferência aos alimentos integrais (você ingere menos 

calorias, pois, o alimento integral é parcialmente absorvido 

pelo organismo).

• comer frutas e vegetais frescos. 

• trocar as frituras por alimentos cozidos no vapor, 

no forno ou grelhados.

Incluir atividades físicas nas rotinas diárias ajuda a controlar o 

peso e altera as formas do corpo, reduzindo o desenvolvimento 

de diversas doenças relacionadas ao excesso de peso.

• pratique um exercício físico prazeroso.

• suba escadas ao invés de usar elevadores.

• procure caminhar ao invés de usar o carro ou o ônibus.

• adultos: caminhada rápida de 30 minutos/dia.

• criança: atividade física de 60min/dia.

Reeducação Alimentar

Exercícios

Mulheres: 80cm - Circunferência Abdominal Máxima 
Homens: 90cm - Circunferência Abdominal Máxima 

Risco cardiometabólico. Quanto maior a 
sua circunferência abdominal, maior o risco.

Você conhece o seu risco?
Uma vida saudável pode reduzir seu risco 
cardiometabólico.
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