
PREVENÇÃO E SAÚDE S É R I E  I N F Â N C I A

OB E S I DA D E

I N FA N T I L



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 valor considerado médio para a idade. 
Atualmente, quase 15% das crianças e 8% dos adolescentes se 
encaixam nessa faixa. O fato é bastante preocupante, pois sabemos 
que oito a cada dez adolescentes obesos continuam assim na idade 
adulta, o que pode ocasionar problemas sociais, emocionais e de 
saúde. Nos últimos 30 anos, esse contingente aumentou em cinco 
vezes; hoje, estima-se algo em torno de 6,5 milhões de crianças e 
adolescentes obesos.

O QUE LEVA AO GANHO DE PESO?

Hábitos alimentares não saudáveis.

Fatores genéticos (se um dos pais é obeso, a chance de a criança ser 
obesa é de 50%; quando ambos o são, a 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 
de comida ingerida, mas à qualidade do alimento. Hambúrguer, 
misto-quente, batata frita, frituras, alimentos ultraprocessados/
industrializados, fast-food em geral, refrigerantes e sucos prontos tipo 
néctar, por exemplo, possuem muitas calorias, gorduras, açúcares e são 
pobres em nutrientes. Por isso, devem ser evitados ao máximo.

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.



PREVENÇÃO E SAÚDE S É R I E  I N F Â N C I A

A obesidade infantil é reversível e precisa 
de tratamento, pois pode afetar a saúde 

física e emocional da criança. 

prevenção tratamento



Qual é a melhor forma de 
prevenir e tratar?

• Dar preferência ao aleitamento materno que, 
comprovadamente, previne a obesidade infantil.

• Estimular, na criança, hábitos alimentares saudáveis, como o 
de aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes.

• Ser firme na recusa de comidas que não fazem bem ou são 
muito calóricas. 

• Incentivar a criança a experimentar alimentos que ainda não 
conhece diariamente.

• Não exigir que raspe o prato, se indicar que não está mais 
com fome.

• Nunca usar alimentos para punir ou recompensar.

• Limitar o tempo de uso de equipamentos tecnológicos, 
como TV, celulares e videogames a menos de duas horas 
por dia. Além disso, não permitir que a criança use esses 
aparelhos na hora da alimentação.

• Procurar orientação médica quando tiver  
dúvidas quanto ao aumento de peso da criança.

• Incentivar a prática de atividade física 
moderada e sob observação, privilegiando 
a preferida da criança. Permitir que ela 
experimente diversos esportes, para encontrar 
o que lhe dá mais prazer. Tornar a atividade física 
parte da vida diária em família: andar a pé pelo 
bairro sempre que possível, sair para passear 
com o cachorro, incentivar brincadeiras ativas, 
como brincar de pega-pega, por exemplo. 
Adolescentes podem associar exercícios de 
resistência (musculação, por exemplo) com 
atividade aeróbica (corrida, natação, bicicleta etc.) 
sempre sob orientação de um profissional.

• Garantir um sono reparador, em local tranquilo e 
silencioso, no período de oito a nove horas por noite.

• Não fazer brincadeiras ou piadas a respeito do peso ou  
da aparência da criança, o que pode impactar  
negativamente a autoestima. voltar



 

A obesidade infantil é reversível e o 
principal caminho para vencer o problema 
é a reeducação alimentar aliada à atividade 
física. É importante que seja tratada, porque 
seus males vão muito além das questões 
estéticas – a obesidade é uma doença e pode 
afetar a saúde física e emocional da criança. 

Lembre-se: para vencer esse desafio, que é 
de toda a família, é necessário determinação, 
paciência, disciplina e até mudança de 
conceitos e comportamentos relacionados 
à alimentação. Mas os bons resultados 
compensam a todos! 

Importante!

Os adultos que convivem com 
a criança também precisam 
seguir hábitos alimentares 
saudáveis, para que ela se 
sinta estimulada a cuidar da 
própria saúde, fazendo boas 
escolhas à mesa.

voltar

Obesidade tem cura!
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