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Obesidade 
infantil

Um dos maiores problemas de 

saúde pública da atualidade.

>>>>> Ingestão calórica e 

<<<<< gasto energético

= acúmulo de gordura 

corporal



Obesidade infantil - Desfechos

◦ Risco cardiovascular: HAS, doença coronariana, doença 

cerebrovascular

◦ Diabete melito tipo 2

◦ Síndrome dos Ovários Policísticos

◦ Apnéia do sono

◦ Colecistopatias

◦ Degeneração articular

◦ Problemas psicológicos e câncer



Índice de massa corpórea (IMC): peso 
(kg)/estatura2 (m)
◦ Adultos: IMC>=25: sobrepeso  IMC>=30 obesidade

◦ Crianças e adolescentes: Curvas de percentis (Organização 

Mundial de Saúde):

◦ Sobrepeso: IMC > percentil 85 ou acima de 1 desvio-padrão

◦ Obesidade: IMC > percentil 97 ou acima de 2 desvios-padrão

◦ Crianças menores que 5 anos:

◦ Sobrepeso: IMC acima de 2 desvios-padrão

◦ Obesidade: IMC acima de 3 desvios-padrão



Multifatorial

genética

metabolismo

nutricional

Socioeconômicos

Culturais
Psicológicos

Hábitos de vida



Fatores hereditários: herança 
poligência

◦Estudos em gemelares: fator herediatário: 40-70% 

influência no IMC

Pais obesos Risco de obesidade 

Nenhum 9%

Um 50%

Dois 80%



Obesidade infantil - Mundo
◦Prevalência aumentou nas últimas décadas:

◦De 4,5% em 1990 para 6,7% em 2010

◦Estimada para 12,1% (60 milhões) em 2020

◦OMS (2010)

◦92 milhões de crianças: risco para sobrepeso e 

obesidade

◦> 42 milhões de crianças abaixo dos 5 anos estão acima 

do peso

◦35 milhões em países em desenvolvimento



Obesidade infantil - Estados Unidos:

◦Prevalência obesidade infantil: 17% 

(estável nos últimos anos)

◦Grandes Campanhas Nacionais Combate 

Obesidade Infantil:

◦2 a 5 anos de idade: queda de obesidade de 

14% para 8%



Obesidade Infantil - Brasil 

◦ IBGE: 20089-2009:

◦Aumento de crianças acima do peso: >>>>5 a 9 anos 
de idade:

◦Meninos acima do peso: 15% em 1989 para 34,8% 

em 2008-2009

◦Meninos obesos: 4,1% em 1989 para 16,6% em 2008-

2009

◦Meninas obesas: 2,4% em 1989 para 11,8% em 2009



Stance Dual

◦Dados antropométricos de 400 crianças em 

agosto/2016 (valores de referência - OMS):

◦Prevalência global de obesidade nas crianças 

entre 4 e 11anos: 

◦5,3% (21/400)

(distribuição semelhante entre os sexos)



Stance Dual

◦Sobrepeso nas crianças entre 4 e 11 anos: 

◦prevalência global=19,8%

◦Meninas: 23,8% (50/210)

◦Meninos: 15,3% (29/190)



Stance Dual - Meninos

Faixa etária

(anos)

Sobrepeso

(%)

Obesidade

(%)

4 0 1/6 (16,6)

5 0 2/26 (7,6)

6 3/25 (12,0) 1/25 (4,0)

7 6/42 (14,2) 2/42 (4,7)

8 6/25 (24,0) 0

9 8/29 (27,5) 1/29 (3,4)

10 2/22 (9,0) 2/22 (9,0)

11 4/15(26,6) 1/15 (6,6)

Total 29/190 (15,2) 10/190 (5,2)



Stance Dual - Meninas

Faixa etária 

(anos)

Sobrepeso

(%)

Obesidade

(%)

4 1/10 (10,0) 0

5 7/29 (24,1) 2/29  (6,8)

6 10/38 (26,3) 2/38 (5,2)

7 9/29 (31,0) 3/29 (10,3)

8 6/30 (20) 2/30(6,6)

9 12/32 (37,5) 2/32 (6,25)

10 4/31 (12,9) 0

11 1/11 (9,0) 0

Total 50/210 (23,8) 11/210 (5,2)



Prevenção é o primeiro passo para o 
controle da obesidade infantil.



Prevenção 
◦Gestação: 

◦ tabagismo e excesso de ganho ponderal x obesidade 
infantil

◦Alimentação nos primeiros anos de vida:

◦Ganho de peso exagerado nos primeiros anos de vida x

obesidade

◦ Leite Materno: protetor para obesidade



Prevenção:
◦ Educação alimentar:

◦ Conhecimento dos grupos 
alimentares

◦ Quantidade por refeição

◦ Horários a serem seguidos

◦ Consequências de dieta 
equilibrada

◦ Pais:

◦ Os alimentos:

◦ não devem ser usados 
como prêmio ou castigo

◦ não devem ser utilizados 
como distração



Recomendações alimentares da 
AHA para famílias
◦ Pouca gordura saturada, gordura trans, colesterol, sódio e açúcares

◦ Gorduras totais (preferencialmente peixe, nozes e óleos vegetais):

◦ 30-35%: 2 a 3 anos de vida; 25-35%: 4 a 18 anos

◦ Ingestão de fibras de 50 a 200g por dia

◦ Optar por alimentos integrais e com alto teor de fibras aos refinados

◦ Pelo menos uma fruta e uma verdura por refeição

◦ Limitar ingesta de suco

◦ Optar por alimentos lights ou sem gorduras

◦ Aporte calórico: 900 calorias – 1 ano de idade a 1800 a 2220 –
adolescentes (14-18 anos).



Prevenção:
◦Atividade física:

◦Brincadeiras:

◦Atividade física associada a diversão é sempre 

mais eficaz 

◦Menores de 2 anos:

◦ Não oferecer atividades TV e mídias

◦Para as crianças maiores: 

◦Limitar atividades de TV e mídias para no máximo 

1 a 2 horas ao dia



Recomendações de atividade física 
da AHA para famílias

◦Estar fisicamente ativo:

◦ por no mínimo 60 minutos por dia, ou 

◦2 períodos de 30 minutos, ou

◦4 períodos de 15 minutos ao dia.



Hábitos de vida saudáveis são a 
melhor forma para a prevenção 

da obesidade infantil.



Tratamento obesidade e sobrepeso: 
adesão familiar 
◦ Orientações alimentares – HC/ICR:

◦ Manter horário adequado e regular para refeições

◦ Evitar jejum prolongado

◦ 5 a 6 refeições diárias

◦ Comer devagar

◦ Evitar comer assistindo TV ou jogos eletrônicos

◦ Iniciar refeições comendo saladas

◦ Não beber sucos com açúcar durante refeições

◦ Preparar alimentos cozidos, grelhados ou assados.



Tratamento obesidade e sobrepeso: 
adesão familiar 
◦ Orientações alimentares – HC/ICR:

◦ Não ingerir frituras, empanados, alimentos à milanesa, à 

parmegiana, salgadinhos de pacote, maionese, salsicha, 

mostarda, catchup, geleias, balas, sorvetes, chocolates, 

refrigerantes e doces em geral.

◦ Usar adoçantes (stevia e sucralose) ao invés de açúcar.

◦ Tomar aproximadamente 2 litros de água ao dia.

◦ Não repetir refeições.

◦ Evitar substituir refeição por lanche.



Tratamento obesidade e sobrepeso: 

◦ Mudanças de hábitos (subir escadas, andar a pé ou de bike, 

etc)

◦ Limitar tempo TV e/ou mídias: máximo 1 a 2 horas ao dia

◦ Exercícios físicos monitorados:

◦ perder peso, aumentar massa magra, melhorar autoestima

◦ aeróbica: início 30’ aumentando para no mínimo 60’, 4 vezes 

por semana.

◦ ações lúdicas e em grupo: melhor adesão

◦ exercício não é permissão para comer!



Tratamento obesidade e sobrepeso: 

◦ Abordagem psicológica:

◦ melhora auto-estima

◦ Co-morbidades: depressão ou ansiedade ou compulsão

◦ Tratamento medicamentoso

◦ cautela: poucos estudos em pediatria



Complicações e Prognóstico

◦ Obesidade: causa de morte 2,8 milhões de pessoas/ano no 

mundo

◦ Crianças obesas: risco de 77% de tornar-se adulto obeso

◦ Grupo BOIA/ICR-HC-FMUSP - 320 adolescentes:

◦ 70% síndrome metabólica

◦ 71% resistência à insulina

◦ 2,6% diabete melito

◦ 25% esteatose hepática

◦ 22% hipertensos



Imprescindível que o diagnóstico e
tratamento se iniciem na infância
para melhorar a expectativa e
qualidade de vida.
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