
No dia 11 de outubro, é celebrado o Dia Nacional de 
Prevenção da Obesidade — doença que, de acordo com 
dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), acomete um a cada quatro brasileiros com 
18 anos ou mais, o equivalente a 41 milhões de pessoas. 
Mas, será que você sabe o que é a obesidade? Quais riscos 

ela oferece?
Para esclarecer todas as dúvi-

das sobre o assunto, conversamos 
com a nutricionista Izabella Vieira, 
que é mestre em Nutrição e Saú-
de, e professora do curso de Nutri-
ção da Univale.

Qual o limite entre sobrepeso e 
obesidade? 

“Bom, nós temos alguns pa-
râmetros utilizados para classifi-
cação do estado nutricional do 

sujeito. No caso, usamos a classificação da Organização 
Mundial da Saúde, a OMS, através do Índice de Massa Cor-
poral, que é o IMC. Nós temos, por exemplo, que o sobre-
peso é classificado quando o IMC está entre 25 e 29.9, e 
a obesidade quando acima de 30. A partir desse índice, a 
obesidade pode ser classificada em grau 1, grau 2 ou grau 
3”. 

Quando uma pessoa precisa começar a se atentar aos 
riscos da obesidade? 

“Quanto maior o índice, maior o risco também do de-
senvolvimento de doenças. Atrelada ao IMC, nós temos 
também a circunferência da cintura, que é uma medida 
que temos para predizer o risco de doenças cardiovascu-
lares. Essa medida é importante porque nos prediz sobre 
o acúmulo de gordura visceral, o acúmulo de gordura nos 
órgãos. Por isso, ela deve ser utilizada juntamente ao IMC 
e outras medidas para que tenhamos esse diagnóstico 
nutricional mais completo. Quanto à circunferência da 
cintura, configura risco para doença cardiovascular para 
homens, quando está acima de 90 centímetros, e para 
mulheres quando acima de 80 centímetros”. 

Que cuidados uma pessoa obesa deve ter além de uma 
rotina saudável?

“É importante ressaltar, a princípio, que a obesidade faz 
parte das doenças crônicas, não transmissíveis, e que ela 
é multifatorial. É muito mais do que apenas uma ingestão 
de alimentos acima do gasto energético. Então, hoje nós 
sabemos, por exemplo, que temos os fatores de predispo-

sição genética, a questão do estilo de vida que a pessoa 
tem, as escolhas alimentares, a escolha por alimentos de 
maior densidade calórica, o sedentarismo, e até mesmo 
fatores emocionais que influenciam nos hábitos alimenta-
res, como estresse, ansiedade, depressão, e acabam mo-
dulando nossa resposta hormonal referente à fome e sa-
ciedade. Isso, atrelado a outros fatores, também influencia 
no risco para o desenvolvimento da obesidade. É impor-
tante também termos consciência do ambiente alimentar 
da pessoa, como o acesso aos alimentos, a distribuição e a 
oferta, o valor desses alimentos que estão disponíveis para 
a pessoa. São vários fatores, tanto ambientais, externos, 
quanto internos, que influenciam nesse desenvolvimento 
da obesidade”. 

A obesidade na infância ou na terceira idade tem riscos 
maiores?

“Independentemente da faixa etária acometida, a obe-
sidade sempre estará associada como fator de risco para o 
desenvolvimento de outras doenças, como a hipertensão, 
a diabetes e as doenças cardiovasculares. Então, seja na 
infância, na vida adulta ou na terceira idade, a obesidade 
sempre estará atrelada como importante fator de risco. 
Por isso é tão importante termos esse acompanhamen-
to e monitoramento da obesidade desde a infância, para 
que possamos ter maior controle desse desenvolvimento 
na adolescência e na vida adulta”.

Em famílias com histórico de sobrepeso, o que fazer 
para reduzir os riscos de obesidade?

“A prevenção da obesidade, independentemente da 
presença ou não do sobrepeso, de forma geral, se dá com 
a adoção de hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação 
rica em frutas, legumes, hortaliças, fibras dietéticas, e a 
diminuição daqueles produtos industrializados, que cate-
gorizamos como processados e ultraprocessados. O nosso 
Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, inclu-
sive, demonstrou essa mudança na alimentação da popu-
lação brasileira: nós realmente temos diminuído o consu-
mo de alimentos saudáveis em detrimento do fast food, 
de alimentos ricos em açúcar, gordura, sódio. E essa ali-
mentação por si só já é um risco para o desenvolvimento 
da obesidade e de outras doenças crônicas não transmis-
síveis. Portanto, devemos ter esse manejo da alimentação 
adequada, mas atrelada também com uma atividade fí-
sica, e sempre buscar o tratamento precoce, para  evitar 
o desenvolvimento e o agravamento dessa e de outras 
doenças”.

Na última terça-feira, 5 de outubro, a Univale rece-
beu o prêmio “Destaque em Administração”, concedido 
pelo Conselho Regional de Administração de Minas Ge-
rais (CRA-MG). A universidade foi premiada no terceiro 
dia da solenidade virtual, na categoria “Instituições de 
Ensino Superior”, como única representante do Vale do 
Rio Doce, e ao lado de outras que se destacaram em 
diferentes regiões do estado.

A Univale foi representada pelo professor e coorde-
nador do curso de Administração, Leonardo Carneiro, 
que destacou a importância da parceria entre o conse-
lho e a universidade. Agradecendo ao CRA pela sua im-
portante atuação junto a nós, instituições de ensino e 

administradores, e por essa carinhosa homenagem que 
hoje estamos recebendo. Essa homenagem com certe-
za registra o cuidado e o carinho com o qual esse time 
do CRA tem se dedicado durante todo esse tempo. Des-
sa forma, a todos, o nosso muito obrigado. E nós perma-
necemos à disposição, sempre, do CRA-MG”, destacou 
o coordenador, durante a cerimônia de premiação. 

No fim da solenidade, o presidente do CRA-MG, Jehu 
Aguilar, aproveitou a oportunidade para homenagear 
os coordenadores de curso presentes, e desejou suces-
so às instituições de ensino, em especial, aos cursos de 
Administração. 
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