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A obesidade e o sobrepeso 
vêm aumentando nas estatísti-
cas a cada ano. Cuidados com 
o corpo vão muito além da es-
tética e são sinônimos de saúde 
e bem-estar. A entrevistada da 
série Especialista do Mês, a 
nutricionista Catilene Rizzi, 
fala sobre nutrição e saúde, e 
explica o exame de bioimpe-
dância tetrapolar que ela realiza 
em Flores da Cunha. 

O emagrecimento é atingido 
por meio de um conjunto de 
hábitos saudáveis que com-
binam reeducação alimentar 
e atividade física. Conforme 
pesquisa da Sociedade Bra-
sileira de Endocrinologia e 
Metabologia, o sobrepeso é 
maior entre os homens do que 
entre as mulheres. Pelo menos 
52% deles estão acima do peso 
desejável; já entre as mulheres 
o índice é de 44%. Os dados 
indicam também que o excesso 
de peso nos homens começa na 
juventude: entre 18 e 24 anos 
quase 30% já estão com quilos 
a mais.

Quando a idade atinge os 34 
anos, o percentual sobe para 
55% e, até os 65 anos, atinge 
63%. Entre as mulheres, 25% 
apresentam sobrepeso entre 
os 18 e 24 anos, 40% até os 
34 anos e nos 55 anos o valor 
praticamente dobra se compa-
rado ao índice da juventude, 
chegando aos 55%. Conforme 
a nutricionista Catilene, as 
mulheres têm mais gordura cor-
poral e menos massa muscular 
se comparadas aos homens. As 
alterações hormonais também 
são responsáveis pela variação 
de peso nelas. 

Os homens apresentam maior 

tendência de gordura abdo-
minal, a famosa barriguinha. 
“Esta gordura abdominal é 
mais preocupante, pois tem re-
lação com a obesidade visceral, 
que tem como consequências 
as doenças cardiovasculares, 
diabetes e alta taxa de mortali-
dade”, enfatiza a nutricionista. 
O papel do acompanhamento 
nutricional nestes casos é muito 
importante, pois auxilia na pre-
venção de obesidade e ajuda a 
mudar os hábitos alimentares. 
Catilene afirma que os pacien-
tes quase em sua totalidade bus-
cam emagrecimento, seja por 
objetivo estético ou patologia. 
“O importante é que fazemos 
um acompanhamento periódico 
e com avaliação moderna por 
meio da bioimpedância tetra-
polar, que avalia a composição 
corporal de forma precisa”, 
destaca a nutricionista. 

Tempo de análise
No período de emagrecimento 

é fundamental analisar a com-
posição corporal, ou seja, os 
índices de massas gorda e magra. 
O importante é não perder massa 
magra e sim gordura, pois ela é a 
responsável pelo risco de doenças 
cardiovasculares, diabetes e hi-
pertensão. Conforme Catilene, al-
gumas dicas são importantes para 
manter uma vida saudável com 
um peso equilibrado: ter alimen-
tação variada, beber no mínimo 
1,5 litro de água por dia, diminuir 
o consumo de carboidratos refina-
dos (farinhas brancas e açúcares), 
preparar as refeições assadas e 
grelhadas (evitar frituras) e incluir 
na alimentação saladas, frutas e 
oleaginosas (castanhas, nozes e 
amêndoas). 

O caminho para o 
emagrecimento saudável

A nutricionista Catilene 
Rizzi é formada pela Uni-
versidade de Passo Fundo 
(UPF). Atuou como nutricio-
nista colaboradora junto ao 
Centro de Obesidade e Sín-
drome Metabólica da Ponti-
fícia Universidade Católica 
(PUCRS) e  há  t rês  anos 
atende em Flores da Cunha 
na Nutrilev Consultoria Clí-
nica e Nutrição, que faz parte 
da Clínica Esteticenter. O 
atendimento é particular e 
também tem opções de gru-
po em uma parceria com a 
psicóloga e coach Patrícia 

Girardi.
Além de acompanhamento 

nutr ic ional ,  a  Este t icen-
ter oferece procedimentos 
estéticos faciais e corpo-
rais, como lipocavitação e 
endermologia,  depilação, 
fotodepilação e micropig-
mentação. Os atendimentos 
clínicos são individuais e 
contam com convênio. Mais 
informações pelos telefo-
nes (54) 3013.6650 ou (54) 
99628.9381. A Esteticenter 
fica na Rua Dr. Montaury, 
419, sala 13, ao lado da Vega 
Seguros. 

Nutricionista Catilene Rizzi.

Considerado pela comu-
nidade científica um exame 
moderno e de alta precisão, 
a bioimpedância tetrapolar 
avalia a composição corporal 
permitindo medir os percen-
tuais de gordura que estão 
sob a pele e entre os órgãos. 
Além disso, ele também mede 
o índice de massa magra e de 
água corporal. Eletrodos são 
colocados nas mãos e nos pés 

permitindo que uma corrente 
elétrica passe pelo corpo de 
forma imperceptível e indolor. 
O exame ajuda a identificar 
riscos à saúde devido ao índice 
de gordura corporal, além de 
monitorar mudanças devido 
a doenças, idade, cirurgias e 
emagrecimento. O controle 
hídrico e o estado nutricional 
do paciente também são esti-
mados.

A especialista
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O que é bioimpedância tetrapolar?

Optar por lanches saudáveis é importante para quem quer manter o peso.
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Para prevenção de câncer e man-
ter uma pele jovem e saudável, a 
Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia recomenda que durante o verão 
sejam sempre usados chapéus, 
camisetas e protetor solar. Mesmo 
com a mudança de estação (o verão 
2017 vai até 20 de março), o uso do 
filtro solar é indispensável porque é 
a radiação solar que mancha, enruga 
e acelera o envelhecimento da pele, 
além de ser a principal causa de 

câncer.
Durante o dia, existem duas 

radiações solares principais: a ul-
travioleta A (UVA) que ocorre do 
nascer ao pôr do sol; e a ultravio-
leta B (UVB) que ocorre entre às 
10h e 16h. A radiação UVA causa 
manchas, rugas e câncer de pele. 
A UVB causa queimaduras solares 
que levam a manchas e ao câncer, 
mais perigosa ainda que a radiação 
UVA. Por este fato, o filtro solar 

deve ser aplicado pela manhã e rea-
plicado ao meio-dia (mesmo no dia 
a dia). Para escolher um bom filtro 
solar é necessário avaliar o Fator 
de Proteção (FPS – contra radiação 
UVB) e o PPD (contra radiação 
UVA).  O filtro deve ter pelo menos 
FPS 30 e PPD 8. 

Observe regularmente a pele para 
verificar a formação de pintas ou 
manchas suspeitas. Ao menos uma 
vez ao ano, consulte um dermatolo-

gista. Tenha o costume de hidratar a 
pele diariamente, será uma forma de 
manter seu viço e beleza. Existem 
loções ou cremes adequados para 
cada tipo e específicos para corpo, 
rosto, mãos e pés. As peles oleosas 
também precisam ser hidratadas, 
mas com um produto que seja oil 
free. Evite o uso excessivo de sabo-
netes, buchas, banhos muito quentes 
e prolongados no inverno, porque 
ressecam mais a pele.  

O uso de maquiagem também  
exige cuidado, principalmente sobre 
os prazos de validades dos produtos. 
Após o vencimento podem ocorrer 
irritações ou alergias na pele, ou 
perda do seu efeito. Maquiagens 
vencidas há bastante tempo também 
podem causar infecções. Evite guar-
dar produtos de beleza no banheiro 
por ser um local úmido – é ideal 
manter as maquiagens em local seco 
e longe do calor.

Cuidados durante todo o ano

Proteção deve levar em conta o tipo de pele.
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