
Obesidade e carreiras 

Hoje em dia é muito importante manter uma dieta adequada e um programa sistemático de 
exercícios físicos para evitar o excesso de peso , obesidade e doenças relacionadas ao estilo de 
vida sedentário em pessoas. 

Primeiro de tudo , vamos definir o que é obesidade . O tratamento é um distúrbio no qual há 
um acúmulo excessivo de gordura corporal que não só i Anul ser um problema estético, mas está 
associada a fatores de risco OS seri para doenças e problemas de saúde entre os mais 
comuns doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e outros. 

Quais são os sintomas que ocorrem quando você é obeso? No primeiro lugar, que é 
importante para notar que o excesso de peso não significa necessariamente que ser obeso, mas se 
nósnão somos cuidadosos podemos nos tornar um. P ou obesos casos geralmente considerados 
onde o índice s de mais de corpo que n 30 pontos, com o índice de massa corporal ou IMC o valor 
resultante da divisão do seu peso em quilogramas pela sua ra estatu em mim ros t ao 
quadrado. faz E l IMC não medir diretamente a gordura corporal para que alguns 
músculos spessoas poderiam ter um correspondente categoria de obesidade IMC mas não tem 
excesso de gordura corporal. Por isso, sugere-se consultar profissionais especializados que 
determinem as causas, riscos e ações a serem tomadas para corrigir essa condição. 

Causas 

L obesidade comumente ocorre quando N ingerido mais calorias do que você queima através do 
exercício n físicos e atividades, tendo como suas possíveis 
causas a atividade , má alimentação, hereditariedade e transtornos às vezes patológicos. 

e por que qu ê obesidade r pode ser prejudicial à saúde? 

Há uma diversidade de fatores que contribuem para a obesidade e , claro, para causar distúrbios 
na saúde das pessoas . Nós incluindo: ENETICS g, sedentarismo, hábitos alimentares pouco 
saudáveis, e Stilo vida, reação a certos medicamentos, idade, consumo de tabaco, gravidez, como 
mencionado anteriormente algumas desordens patológicas e outros. No entanto, nem todas as 
pessoas têm problemas de obesidade. 

Referência aos pontos acima irá dizer-lhe que h ome últimos dias como eu tomei um café e provei 
um delicioso palma estava dizendo a alguns dos meus alunos sobre minhas preferências 
alimentares durante meus anos como um corredor, meu atual costume s e mudanças que poderia 
ter apresentado no meu peso corporal durante mais de duas décadas desde que parei de 
correr. Q ue era especial na minha dieta? Ao contrário do que um atleta de alta performance 
deveria seguir, de fato meus hábitos alimentares contemplavam a presença de uma alta 
quantidade de calorias em minhas refeições, com muitos 
alimentos com carboidratos para simples tosses . No entanto, incrivelmente durante esse tempo 
eu nunca tive problemas de excesso de peso e eu só ganhei um quilo de peso e meu percentual de 
gordura fica muito próximo dos valores que eu tinha quando corri . A razão, bem, não sei, talvez 
eu iria culpar ou o melhor l e Eu apreciaria meu metabolismo. 

Claro, eu não recomendaria nada para outra pessoa , especialmente se ele é um corredor ou se 
ele quer perder peso corporal que ele come como eu fiz . Não é a coisa mais sensata. 



Em meus anos de faculdade e provech'm na cantina da universidade tinha uma variedade de 
refeições que permitiram-me para comer o que eu queria, não faltando o meu pequeno-almoço 
de duas a três panquecas gigantes que flutuam no xarope de bordo, sanduíches de 
queijo, sobremesas de pastelaria, morango ou iogurte de limão, Queijos frescos 
com mel ,sorvete e sucos de frutas , acho que era mais ou menos o que ele costumava tomar no 
café da manhã , e de lá você pode imaginar a quantidade de calorias que ele comeu na hora do 
jantar. Sem remorso uma vez depois de uma competição em Kansas City para celebrar a minha 
performance eu comi 15 sobremesas, a maioria deles bolo de cenoura com creme. 

Hoje minhas preferências não mudaram muito, e se t uviera a refeição oportunidade 
me sufocar assim. 

Voltando ao tema do exercício , obesidade e excesso de peso , para evitar complicações de saúde, 
é aconselhável tomar medidas para evitar a obesidade e contrair problemas de saúde relacionados 
a ela. Essas medidas incluem manter uma dieta saudável, disposição e compromisso para 
controlar o que você come e bebe e manter programas de exercícios físicos, incluindo corrida ou 
caminhada. 

Com referência ao dos programas de monitoramento de exercícios, m uito pessoa s em todo o 
mundo começam nessas atividades, especialmente caminhadas (jogging, correr ou caminhar) para 
perder aquelas libras extra e manter um nível bue n da saúde e bem física - sendo. Mas 
muitos não têm idéia de como a treinar para executar ou como para comer corretamente c. 

Se o desejo é perder gordura corporal e manter um peso saudável, você deve aprender a comer 
bem. Você não necessariamente tem que m o r passar fome ou excluir um repente todos 
os carboidratos e alimentos que podem contri ir para acumular gordura em seu corpo e ganhar 
peso. Um nutricionista dirá qual será a maneira mais adequada e menos arriscada de perder peso 
e perder gordura sem afetar sua saúde ou seu desempenho atlético . 

Enquanto você não ter consultado com o especialista, ele só poderia deci de maneira rte l 
a s uma s mais fácil de perder peso e manter um peso saudável médio e longo - monitoramento 
prazo Ando o tamanho das porções de alimentos ingerir diariamente, comer principalmente 
legumes, lotes de variedade e uma classificação geral de bem - dieta equilibrada, evitando possível 
alimentar rico em carboidratos simples (sobremesas, doces, sorvetes e outros) e manter pelo 
menos três ou quatro dias por semana de treinamento físico. Tudo isso pode ser muito útil para 
você. 

A nutricionista irá dizer-lhe como para comer sem que você faça um escravo de números ou ficar 
obcecado com o peso, mas se aprend iendo qu ê E você eo que você não deve 
comer,controle íons rac e desenvolver uma relação saudável com a comida que você come s e 
atividade física que você faz. 

Reitero, assim como o treinador é a pessoa que pode indicar a maneira ideal de treinar para 
carreiras e perder peso através de exercícios, seu trabalho não será eficaz se você não tiver a 
assistência desses especialistas. Mas vamos 's supor que você ainda não encontrou que de uma 
maneira metódica, individual e especializado, você prescrever como você alimenta -

se ,nesse caso, pode dizer- lhe que você pode seguir algumas orientações para pod r e n ser útil 
para manter um peso ideal e a coisa mais importante da minha posição como treinador, para 
evitar lesões musculoesqueléticas que poderiam desmotivá-lo e afastá-lo da prática da corrida. 



Ele inclui planta é e n as suas refeições, talvez ean não é o seu gosto, mas se você começar 
com pequenas porções lentamente ficando acostumado a comer raiva, encontrar uma receitaque 
permite que você vá pegar um gosto para eles e c ou ponha toda a ração que você prepara. 

Tente para fazer o seu jantar não é tão abundante como a ingestão de calorias diminui durante as 
horas de sono que irá resultar em depositado em seu corpo f gordura ou assinatura. 

E o exercício? 

Sem dúvida, a melhor maneira de perder um peso saudável é quando há uma combinação 
adequada das calorias que você consome e o acompanhamento de um programa sistemático de 
exercício físico. 

Mas mesmo se há m quaisquer pessoas correm em que o exercício l e aumenta sua taxa 
metabólica para que você tende a comer mais, e mesmo quando eles treinar e treinar o seu peso 
permanece e, em alguns casos aumenta. S como o exercício vai ficar com fome, você pode n cair 
no pecado e se n perceber que eles ingerem mais calorias que queimam durante otreinamento , 
dificilmente podem perder peso . 

É por isso que o treinador deve prescrever um programa de exercícios que 
complementou o programa de nutrição é adequado para a s necessidades individuais para que 
gradualmentelevá-los a perder gordura corporal, mas ao mesmo tempo 
adaptar s músculos treinamento dos EUA para apoio cargas de trabalho e evitar a perda de massa 
muscular. 

Depois que as pessoas envolvidas na s programa nutricional, mudanças nos hábitos e estilo de 
vida, enquanto em um programa de treinamento parece ser o correr começar a ver 
resultados que aumenta a estima e melhora fator psicológico para que Eles estabelecem 
metas razoáveis que os motivam a trabalhar para alcançá-los . Correr ajuda a manter essa 
mentalidade. 

 


