El 40% de la població valenciana patirà sobrepés en dos anys, segons un estudi
En dos anys, quasi el 40% de la població –de 25 a 64 anys– de la Comunitat Valenciana patirà sobrepés i prop del 17% serà obesa. I
la tendència és que les xifres vagen en augment: per a 2030 hauria un 41’3%% de persones amb sobrepés i un 22’1% d’obesos. Així
s’extrau d'un recent estudi realitzat per investigadors de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, i finançat
per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).
“Resolent les equacions, podem determinar l'evolució del nombre de persones amb sobrepés i obeses en la nostra Comunitat”, apunta Francisco
José Santonja, investigador de la Universitat de València. “Estem parlant d'un increment de l’1% de persones amb sobrepés o obesa en dos anys
i d'un 5% d'ací a 2030”, explica Rafael Villanueva, investigador de l’Institituto de Matemática Multidisciplinar (IMM) de la UPV.
En l’estudi, els investigadors de la UPV i la UV van comptar amb la col·laboració del metge endocrí Alfonso Morales, de l'Hospital Virgen del
Consuelo.
El treball, publicat en la revista ‘Evaluation and Program Planning’, es basa en l'aplicació d'un model matemàtic d'equacions diferencials, que
pren com referents dades de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana. El model es fonamenta en la concepció que els dolents hàbits
d'alimentació es transmeten entre persones. Aquesta dinàmica de la transmissió d'aquests hàbits es concreta en equacions.
En el seu treball, els investigadors del Departament d'Estadística de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València i del IMM de la
Universitat Politècnica de València varen valorar també el cost sanitari per a les arques públiques associat a la població amb sobrepés i obesa a
la Comunitat Valenciana: per a l'any 2014, la despesa seria d'entre 335’5 i 400 milions d'euros i el total per als pròxims quatre ascendiria a
1300-1600 milions d'euros. Per a obtenir aquestes xifres, els investigadors de les dos universitats es van basar en un estudi en el qual es
quantificava dit impacte. “Extrapolem les dades al cost de vida actual i ho multipliquem per les prediccions del model”, explica Villanueva.
Finalment, l’estudi inclou també una anàlisi de l’impacte que tenen les campanyes, per a la prevenció de l’obesitat en la població. “D’aquesta
anàlisi, vam concloure que les estratègies combinades (de prevenció i tractament) són millor que les estratègies úniques (només prevenció o
només tractament).”, apunta Rafael Villanueva, investigador de la UPV.
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