
STADIALIZAREA INTERVENŢIILOR ÎN OBEZITATE 

Indicele de masă corporală (IMC) trebuie utilizat ca măsură a supraponderalităţii la adulţi dar trebuie 

interpretat cu atenţie deoarece nu este o măsură directă a adipozităţii. 

Circumferinţa abdominală poate fi folosită, împreună cu IMC, la persoane cu IMC sub 35 kg/m2. 

Gradul de suprapondere sau obezitate la adulţi se defineşte după cum urmează: 

Clasificare IMC (kg/m 2 ) 

Greutate normală 18.5–24.9 

Supraponderal 25–29.9 

Obezitate I 30–34.9 

Obezitate II 35–39.9 

Obezitate III 40 şi peste 

 

Evaluarea riscului pentru sănătate asociat cu supraponderea şi obezitatea la adulţi se bazează pe 

IMC şi circumferinţa abdominală, după cum urmează: 

 
 

Clasificare IMC  Circumferinţa abdominală  
 Scăzută Ridicată Foarte ridicată 

Supraponderal Fără risc crescut Fără risc crescut Risc înalt 

Obezitate I Risc crescut Risc înalt Risc foarte înalt 

Obezitate II    
Obezitate III    

 

Pentru bărbaţi, circumferinţa abdominală sub 94 cm este scăzută, 94–102cm este ridicată şi peste 

102cm este foarte ridicată. 

Pentru femei, circumferinţa abdominală sub 80cm este scăzută, 80–88cm este ridicată şi peste 

88cm este foarte ridicată. 

Adulţii trebuie informaţi despre clasificarea lor clinică a obezităţii şi despre impactul pe care aceasta 

îl are asupra factorilor de risc pentru dezvoltarea altor probleme de sănătate, pe termen lung. 

 
 

Nivelul de intervenţie de discutat iniţial cu pacientul ar trebui să fie următorul: 
 

 Tipuri şi nevele de intervenţie 

Clasificare IMC Circumferinţa 
abdominală 
Scăzută 

Circumferinţa 
abdominală 
Ridicată 

Circumferinţa 
abdominală 

Foarte ridicată 

Comorbidităţi 
prezente 

Supraponderal 1 2 2 3 

Obezitate I 2 2 2 3 

Obezitate II 3 3 3 4 

Obezitate III 4 4 4 4 

1. Sfaturi generale despre greutate şi stil de viaţă sănătos 

2. Dietă şi activitate fizică; 

3. Dietă şi activitate fizică; de avut în vedere medicamente 

4. Dietă şi activitate fizică; de avut în vedere medicamente; de avut în vedere chirurgie 
 

Sursa: Obesity – Guidance on the prevention, identification, assessment and management of 
overweight and obesity în adults and children – NICE clinical guideline 43 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg43/resources/guidance-obesity-pdf 
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