Série Infância
Obesidade infantil

O QUE É OBESIDADE?
Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o acúmulo anormal ou
excessivo de gordura corporal. Em crianças, isso ocorre quando o peso
está acima de 15% do peso médio para a idade e quase 15% das crianças
e 8% dos adolescentes estão nesta faixa.
Este fato é bastante preocupante, pois 8 a cada 10 adolescentes acima
do peso continuam assim na idade adulta, podendo levar a
criança/adolescente a problemas sociais, emocionais e de saúde.
Nos últimos 30 anos, o contingente aumentou em 5 vezes; hoje estima-se
algo em torno de 6,5 milhões de crianças e adolescentes obesos.

!

O QUE PODE LEVAR UMA
CRIANÇA AO GANHO DE PESO:
Hábitos alimentares não saudáveis;
Fatores genéticos (se um dos pais é obeso, a chance da criança ser obesa é de 50%;
quando ambos o são, essa probabilidade aumenta para quase 100%);
Estilo de vida sedentário;
Problemas psicológicos e/ou familiares.

Muitas vezes o ganho de peso não está apenas associado à quantidade ingerida, mas
também à qualidade do alimento, como por exemplo: hambúrguer, misto-quente, batata
frita, frituras, alimentos ultraprocessados/industrializados, fast-food em geral,
refrigerantes e sucos prontos tipo néctar. Tudo isso muitas vezes reforçado pelo hábito
alimentar dos adultos que convivem diariamente com a criança.
Avanços tecnológicos como celulares, tablets, computadores, games e o aumento
dos índices de violência nas cidades fazem com que as crianças fiquem a maior parte
do tempo “trancadas” em casa, contribuindo para o sedentarismo e consequente
ganho de peso.

MAS O QUE FAZER?
Dar preferência ao aleitamento materno, esse simples ato ajuda na prevenção
da obesidade infantil;
Tenha hábitos alimentares saudáveis, seja firme caso haja recusa, incentive
a criança a experimentar e não exija que raspe o prato; frutas e vegetais devem
corresponder à metade da refeição. Nunca use alimentos para punir ou recompensar;
Limite o tempo (menos de 2 horas por dia) na TV, celulares, tablets, games
e não distraia a criança com estes aparelhos na hora da alimentação;
Procure orientação médica quando tiver dúvidas quanto ao aumento de peso;
Incentive a prática saudável de atividade física moderada e sob observação,
privilegiando as preferidas das crianças, e permita a experimentação. Torne
a atividade física parte da vida diária em família: vá andando para a escola,
saia para passear com o cachorro, brinque de pega-pega, por exemplo.
Para os adolescentes, pode-se associar exercícios de resistência
(musculação, por exemplo) com atividade aeróbica (corrida, natação, bicicleta, etc.),
com orientação de um profissional;
Garanta que seu filho durma de 8 a 9 horas por noite;
Não faça brincadeiras com seu peso ou aparência.

A obesidade infantil é reversível principalmente com reeducação alimentar
e atividade física e exige cuidados porque vai muito além de questões estéticas –
pode afetar a saúde física e emocional da criança.
 EMBRE-SE: É NECESSÁRIO DETERMINAÇÃO, PACIÊNCIA, DISCIPLINA,
L
MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO E NOS CONCEITOS RELACIONADOS
À ALIMENTAÇÃO DE TODA A FAMÍLIA.
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