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Introdução: O AVC constitui um acontecimento preocupante, desde logo pela imprevisibilidade 

do  aparecimento, pelas sequelas que deixa e  pela reorganização pessoal e familiar que exige. 

A alteração neurológica resultante depende do local específico da lesão vascular, do tamanho 

da lesão e da lateralidade do doente (Martins, 2002). A obesidade é definida pela OMS como 

uma doença em que o excesso de gordura corporal pode atingir graus capazes de afectar a 

saúde. A obesidade e o excesso ponderal estão directamente relacionados com a incidência de 

doenças cardiovasculares (DGS, 2003). Em Portugal e na Europa assume valores alarmantes. 

Deve constituir uma preocupação de todos, pela mortalidade directa ou indirecta a ela 

associada. Se nada for feito estima-se que em 2025, 50% da população será obesa (DGS,2004 

&DGS,2005).Objectivo: Compreender as implicações da obesidade no contexto das doenças 

cardiovasculares e as vantagens da perda ponderal na saúde em geral. CONCLUSÕES: A 

obesidade (IMC >30) e o  perímetro abdominal (no homem ≥102cm  e na mulher ≥ 88cm) são 

indicadores importantes para determinar o risco de doenças cardiovasculares. As maiores 

perdas de peso reduzem a hipertensão na ordem dos 43% e melhoram os níveis de glicemia na 

ordem dos 69% na diabetes tipo II. Perdas de peso entre 5-10%, melhoram a TA; perfil 

glicémico, reduzem os níveis de colesterol e produzem melhoria na função  respiratória (DGS, 

2003). 
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