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1. RESUMO  

Nos últimos anos, o interesse sobre os efeitos do ganho de peso excessivo na 

infância tem aumentado consideravelmente, devido ao fato que o desenvolvimento 

da celularidade adiposa neste período ser determinante nos padrões de composição 

corporal de um indivíduo adulto. Este trabalho teve como objetivo identificar quais as 

comorbidades decorrente da Obesidade Infantil, descrever ações dos pais na 

contribuição da Obesidade Infantil. Os resultados encontrados foram que a 

obesidade é uma das enfermidades nutricionais que mais têm apresentado aumento 

de sua prevalência, tanto nos países desenvolvidos quanto nos em 

desenvolvimento. Em relação aos fatores etiológicos relacionados com o 

desenvolvimento da obesidade na infância são determinantes o desmame precoce, 

introdução de alimentos inadequados e a inatividade física. Para melhores 

resultados no tratamento é importante a cooperação dos pais. A escola tem papel 

fundamental ao modelar as atitudes e comportamentos das crianças sobre a 

atividade física e nutrição. 

Descritores: obesidade infantil; sobrepeso 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade infantil apresentou alarmante aumento nas últimas três décadas 

e tornou-se grande problema de saúde pública. A estimativa mundial 

da Internacional Obesity Task Force (IOTF, 2005) é de que haja, atualmente, 155 

milhões de crianças com excesso de peso (sobrepeso/obesidade). Os países 

industrializados são os que apresentam a mais alta prevalência de obesidade 

infantil. 

Está estimado que os habitantes do mundo sofrem de obesidade, sendo 40% 

do gênero masculino e 30% do gênero feminino. Em relação a América Latina, 50% 

de indivíduos estão com sobrepeso (200 milhões) e 11%, obesos (45 milhões), com 

o prognóstico de 100% de excesso de peso em 2025. 

 Nos últimos 10 anos a OMS apontou dados referentes ao aumento de 10 a 

40% da obesidade infantil, na maioria dos países europeus e no Brasil esses índices 

têm aumentado cada vez mais. A maior taxa de obesidade ocorre em população 



com maior grau de pobreza e por menor nível educacional, essa associação pode 

ser explicada pela maior adaptabilidade e pelo baixo custo de alimentos com grande 

densidade energética, como por exemplo, os açúcares e gorduras. Segundo dados 

da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), há uma prevalência de 7% 

de obesidade em meninos e de 9% em meninas brasileiras. O índice de obesidade 

nunca foi tão alto como na atualidade, tornando assim, a principal causa de 

morbidades e de mortalidade mundial em populações adultas. A probabilidade de 

uma criança obesa se tornar um adulto obeso varia de 20% a 50%, antes da 

puberdade é de 50% e após puberdade é de 70%. Já o risco de morte em indivíduos 

adultos que foram crianças e adolescentes obesos na infância é bem maior do que 

em indivíduos magros que quando crianças e adolescentes tinham o peso normal. 

(CRUZ; SILVA, 2015) 

 Na cidade de Salvador-BA, a prevalência de obesidade foi de 30% em alunos 

das escolas particulares e 8% em escolas públicas. Em Recife-PE, crianças e 

adolescentes de diferentes condições socioeconômicas apresentaram 8,3% de 

obesidade. Em pesquisa realizada na cidade de Santos-SP, avaliaram 10.822 

crianças de 7 a 10 anos e verificaram a prevalência de 18% de obesidade. Na região 

Sul, na cidade de Londrina-PR, encontraram 14% de obesidade, e em Pelotas-RS, 

durante um período de 11 anos, a prevalência de obesidade cresceu de 4% para 

6,7% na população de crianças (IERVOLINO; SILVA; LOPES, 2017). 

No Brasil, a prevalência desse tipo de obesidade entre crianças e 

adolescentes têm aumentado rapidamente nos últimos anos, devido, principalmente, 

ao estilo de vida inadequado adquirido pela maior parte da população. Nos últimos 

30 anos, houve mudança perceptível no padrão alimentar familiar, com o aumento 

do consumo de fast-food e alimentos ricos em gordura, sal e açúcar. Em 

contrapartida, durante esse mesmo período houve redução do consumo de 

alimentos orgânicos e ricos em fibras. (CRUZ; SILVA,2015) 

Esses índices são alarmantes, considerando-se não só o aumento do risco de 

doenças crônico-degenerativas causado pela obesidade, como também o custo 

financeiro do seu tratamento ou controle. Por esse motivo, é essencial medidas para 

a prevenção da obesidade ainda na infância, como na vida intrauterina, a partir da 

promoção da saúde da gestante, identificação de fatores de risco para sua saúde e 

da criança e da orientação quanto a hábitos de vida que favoreçam o peso saudável 

(SOARES L.D; PETROSK E.L, 2014).  



Durante os primeiros anos de vida, é importante a orientação alimentar 

adequada e específica para que os cuidadores entendam não apenas quais são os 

alimentos que devem ser consumidos, mas também sua forma de preparo, 

quantidade e a idade certa em que devem ser introduzidos. Além disso, é importante 

que a família, a escola e a comunidade como um todo estejam engajados no projeto 

coletivo de melhorar a saúde da população infantil. No sentido de promoção à saúde 

da criança é de suma importância que o profissional enfermeiro esteja engajado nas 

orientações de grupo juntamente com a família dessas crianças. (LOBSTEIN,2015) 

A elevação da prevalência da obesidade no Brasil e a necessidade de mostrar 

fatores tanto de risco como de prevenção dessa entidade, tão preocupante na 

população infantil, motivou a realização de revisão da literatura em relação à 

epidemiologia, etiogênese, consequências da obesidade infantil e as ações dos pais. 

O enfermeiro quando compreende de fato os problemas de saúde dentro de um 

computo geral, melhora suas ações diante do cliente, contribuindo assim com uma 

assistência de qualidade. 

  

3. OBJETIVO 

 Identificar quais as comorbidades decorrente da Obesidade Infantil 

 Descrever ações dos pais na contribuição da Obesidade Infantil 

 

4. MÉTODO 

O método utilizado para esse estudo foi a revisão integrativa, utilizando as 

bases de dados científica: PubMed, Eletronic Library Online (SciELO), National 

Library Of Medicine (MedLine), LIS e LILACS. Foram utilizados os seguintes 

descritores:  “obesidade infantil; sobrepeso”, em relação ao idioma procurou-se 

artigos na língua português e espanhola, publicados entre o ano de 2013 a 2017. Ao 

todo foram encontrados no total 8840; completo 5648; MedLine 6976; Lilacs 689; Lis 

43; BDenf 49. Em relação ao idioma Inglês 6652, Espanhol 837, Português 533. Em 

relação ao ano 2017: 152, 2016:756, 2015:1539, 2014:1385, 2013:853.  

 Para esse estudo utilizamos artigos; MedLine 4; Lilacs 8; SciELO 5; Lis 4; BDENF 3; 

Idioma Português 17; Espanhol 2. 



Foram selecionados 19 artigos e utilizados livros-textos recentes, publicações 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP) e do Ministério da Saúde do Brasil (MS), considerando-se a relevância e o 

valor informativo do material e alguns artigos-chave selecionados de citações em 

outros artigos. Os passos utilizados para a revisão foram 6, a busca dos artigos, 

leitura dos resumos utilizando os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, busca 

dos artigos na íntegra que respondesse aos objetivos, leitura e síntese dos artigos 

selecionados levando em conta a similaridade dos mesmos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

A obesidade é definida pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo 

causado por desequilíbrio nutricional ligado ou não a distúrbios genéticos ou 

endócrino metabólicos, no qual ocorre um armazenamento excessivo de energia em 

forma de triglicerídeos, no tecido adiposo. É caracterizado como uma doença não 

transmissível e sim com envolvimento de fatores ambientais, comportamentais e 

genéticos. É uma doença crônica de difícil tratamento, hoje é considerada como uma 

pandemia global sendo um importante problema de saúde tanto em países 

desenvolvidos como aqueles que ainda estão em desenvolvimento, e com a sua 

crescente incidência na infância, esse problema se torna mais grave quando se 

considera a sua evolução e a sua associação. A obesidade é classificada em 

endógena e exógena, a endógena (secundária a síndromes genéticas e 

endocrinopatias), como as síndromes de Prader Willi e Down, hipotireoidismo, entre 

outros, ela representa cerca de 5% dos casos. Já a obesidade exógena é pela 

ingestão excessiva de alimentos, geralmente ela representa cerca de 95% dos 

casos (Nunes; Nunes; Silva; Mello,2015).  

A obesidade também pode ser classificada de acordo com a localização da 

gordura corporal, tipo a obesidade androide conhecida também como maça, ela é 

pelo acúmulo de gordura central na região do tronco, já a obesidade ginóide 

conhecida como do tipo pera, é pelo acumulo de gordura na região do quadril ou 

glúteo femoral.  

A gordura distribuída na região do abdome é a mais prejudicial para a saúde, 

pois ela está diretamente associada às doenças cardiovasculares e ao diabetes 



mellitus do tipo II. A obesidade traz problemas sociais e psicológicos nas crianças 

dificultando o seu convívio em sociedade, reduzindo a sua autoestima. Na idade 

escolar esse problema é ainda mais grave, pois elas sofrem bullying gerando 

transtornos psicológicos que às vezes são irreversíveis, além de trazer várias 

consequências que pode ser notada em um período de curto prazo como em longo 

prazo. Em curto prazo estão às desordens ortopédicas, distúrbios respiratórios, 

diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e os distúrbios psicossociais, já em longo 

prazo tem se aumentado a mortalidade por todas as causas da obesidade e pelas 

doenças coronarianas em indivíduos que foram obesos na infância e na 

adolescência. (MOREIRA; OLIVEIRA; RODRIGUES; OLIVEIRA; MITIDIERO; 

FABRIZZI; BERNARDO, 2014) 

A prevalência de escolares com sobrepeso e obesidade está muitas vezes 

associada ao consumo de alimentos com excesso de carboidrato e à diminuição da 

prática de atividade física, lazer, deslocamento para a escola, dentre outros 

aspectos. (FERRARIA; RODRIGUES; MACEDO,2013) 

 

5.1 Etiologia da obesidade infantil  

 

A etiologia da obesidade é bem complexa e multifatorial, ela se resulta da interação 

de gene, estilos de vida, ambiente e por fatores emocionais. O risco de uma criança 

se tornar obesa quando nenhum dos pais é obeso, é de 9% quando um deles é 

obeso o risco se eleva para 50% e quando os dois são obesos a porcentagem chega 

aos 80%. Prevenção da obesidade infantil, a vida sedentária hoje é um dos 

principais vilões para a obesidade juntamente com a má alimentação, quando a 

criança está obesa ela tende a ficar mais sedentária ainda, devido às limitações que 

ela acaba tendo. Sendo assim a atividade física espontânea é importante para a 

criança pelo fato de propiciar a vivência lúdica na sua realização, já que a atividade 

física sistematizada é menos interessante a criança e mais dispendiosa para os pais 

(SCHUCH; CASTRO; VASCONCELOS; DUTRA; GOLDANI; PEDIATR, 2013)  

 

6. RESULTADOS 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Schuch,%20Ilaine%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Castro,%20Teresa%20G.%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Vasconcelos,%20Francisco%20de%20A.G.%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Dutra,%20Carmem%20L.C.%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Goldani,%20Marcelo%20Z.%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Pediatr


A Síndrome Metabólica (SM) é definida quando há a ocorrência de três ou 

mais morbidades, ela é caracterizada pelo agrupamento de fatores de risco 

cardiovascular, como a resistência insulínica, hipertensão arterial, hiperinsulinêmica, 

diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e obesidade central. De todos os fatores de 

risco que fazem parte da (SM), a presença de sobrepeso e obesidade aparece 

sendo o mais importante, especialmente nos Estados Unidos onde a sua prevalência 

aumentou de duas para quatro vezes. Medidas não medicamentosas deve ser a 

primeira atitude a ser tomado, como estilo de vida saudável focado em atividade 

física regular e uma dieta equilibrada.  

As crianças classificadas com a SM continuarão tendo a síndrome no futuro, 

pois a presença da SM na idade adulta está fortemente associada à presença de SM 

e o IMC elevados na infância.  

O Diabetes Melittus tipo 2 (DM2), se caracteriza pela combinação de 

resistência a ação da insulina e da incapacidade da célula beta em manter a 

secreção de insulina adequada. A gordura localizada na região do abdome é a mais 

prejudicial à saúde, ela está associada às doenças cardiovasculares e ao DM2, já a 

diabetes Melittus tipo 1 é desenvolvida na infância e é de característica genética.  

A Hipertensão Arterial (HA) é uma síndrome caracterizada pela presença de 

níveis tensionais elevados associados a alterações metabólicas, hormonais e 

fenômenos tróficos. O excesso de peso está associado a HA na infância e é 

fundamental que os profissionais de saúde, educadores físicos e os familiares 

esclareçam a importância da modificação do estilo de vida para sua prevenção e 

tratamento da obesidade assim como as suas comorbidades.  

A dislipidemia é um fator de risco, sendo duas anormalidades lipídicas 

encontradas na SM o colesterol High Density Lipoproteins (HDL), baixo e 

triglicerídeos alto. Ela é caracterizada por um distúrbio no metabolismo lipídico com 

repercussões nos níveis de lipoproteínas na circulação sanguínea e nas 

concentrações de seus componentes. (MOREIRA; OLIVEIRA; RODRIGUES; 

OLIVEIRA; MITIDIERO; FABRIZZI; BERNARDO, 2014) 

No Brasil as Doenças Cardiovasculares (DCV), são responsáveis pela maior carga 

de doença seguida pelo diabetes mellitus, ambos têm fator de risco em comum que 

é o excesso de peso. As crianças vêm se tornando cada vez mais vulneráveis ao 

excesso de peso, inclusive com a presença de resistência à insulina, DM2 e 



aterosclerose, assim compondo o quadro da SM. (MENDES M.D.L.R; PONTES E.R. 

J.C; RAMOS M.D.L.M; BARROS V.R.D.S. P.D, 2013) 

São verificadas alterações de pele com risco aumentado de desenvolvimento 

de candidíase (em áreas de dobras), acantose nigricans, estrias e hirsurtismo. 

Segundo autores MOREIRA; OLIVEIRA; RODRIGUES; OLIVEIRA; 

MITIDIERO; FABRIZZI; BERNARDO, 2014, reforça pesquisas anteriores, pois em 

seu estudo chegou à conclusão que os principais riscos para a criança obesa são: a 

elevação das triglicérides e do colesterol, hipertensão, alterações ortopédicas, 

dermatológicas e respiratórias. O fator psicológico também se destaca, a partir do 

momento que a criança obesa é discriminada por seus pares não obesos, podendo 

sofrer alterações negativas, em sua personalidade, levando à baixa autoestima e 

depressão. 

O excesso de peso na infância levanta a discussão sobre o estado nutricional dos 

infantes, um aspecto que tem papel importante no desenvolvimento psicomotor e 

social, e no tocante aos escolares em processo de aprendizado, também pode 

favorecer um déficit nesse aprender. Em pesquisa realizada no Brasil, verificou-se 

que as alterações no estado nutricional das crianças podem gerar riscos potenciais 

de agravos à saúde, problemas futuros de relações interpessoais e funcionais dentro 

da comunidade (CARVALHO; PAIVA,2013.). Percebe-se que todo o estado de 

saúde do indivíduo adulto ou ainda na fase infantil, pode estar prejudicada. 

Essas comorbidades que podem ocorrer, devido a obesidade infantil, muitas vezes 

são ignoradas pelos familiares e principalmente para as mães. As razões reais pelas 

quais os pais não têm a percepção do estado nutricional de suas crianças precisam 

ser mais bem investigadas; especialmente com relação às faixas etárias, grupos 

étnicos e sexo das crianças, visto que a maioria dos estudos trabalha tamanhos 

amostrais diferentes e utiliza maneiras diversas de questionar os pais sobre o peso 

corporal dos filhos, seja na forma de escalas ou de perguntas fechadas. 

(NASCIMENTO; MORALES; PINTO; MELO; MENDONÇA ;PARO; SILVA,2016) 

As pessoas ligadas diretamente com a prevenção da obesidade são os 

médicos, pais, nutricionistas e professores. Os pais são de extrema importância para 

a apropriação do estilo de vida da criança, pois eles influenciam diretamente tanto 

nos hábitos alimentares como na atividade física, portanto o papel da família é 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Paiva,%20Kelli%20Cristina%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nascimento,%20Melissa%20Maria%20Romero%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Morales,%20N%C3%ADvea%20Macedo%20Oliveira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pinto,%20Rog%C3%A9rio%20Melo%20Costa%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Melo,%20Tatiana%20Rocha%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mendon%C3%A7a,%20T%C3%A2nia%20Maria%20Silva%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Paro,%20Helena%20Borges%20Martins%20da%20Silva%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Carlos%20Henrique%20Martins%22


fundamental para que os resultados sejam alcançados. (FAR, Paula; LAMBOGLIA 

C.M.G.F; SILVA, V.T.B.L; MONTEIRO; M.S; MOREIRA; A.P; PINHEIRO, M.H.N.P, 

2013). 

          A prevenção é o melhor caminho, começando pela amamentação exclusiva 

materna, que deve durar no mínimo seis meses, como também a introdução de 

alimentos saudáveis e em quantidades não exageradas após o desmame, além do 

hábito de praticar atividades físicas desde criança. A escola tem papel fundamental 

ao modelar as atitudes e comportamentos das crianças sobre atividade física e 

nutrição. Deve se dar atenção à prevenção com desenvolvimento de estratégias 

preventivas para todas as idades. De qualquer forma a prevenção deveria começar 

na infância. (CHIARPENELLO,J; STRALLNICOFF, M; FERNANDEZ, 

L; RICCOBENE, A; BAELLA, A,  2014). 

Os familiares, em especial os pais ou cuidadores, constituem a maior 

influência ambiental no que se refere à alimentação. Esta influência manifestasse na 

aquisição de alimentos para consumo de toda a família, religião e cultura 

enraizadas, o comportamento alimentar dos pais e conhecimentos transmitidos às 

crianças sobre alimentação. 

Assim, alguns investigadores, consideram que os pais são, pelo menos em 

parte, responsáveis pelo excesso de peso das suas crianças, adensando-se tal ao 

serem consideradas as responsabilidades que pais ou outros cuidadores primários 

têm no desenvolvimento saudável das crianças. (MOREIRA; OLIVEIRA; 

RODRIGUES; OLIVEIRA; MITIDIERO; FABRIZZI; BERNARDO, 2014) 

A incapacidade de os pais reconhecerem o excesso de peso das suas crianças tem 

sido apontada como uma das razões para o aumento da obesidade infantil. Se os 

pais não são capazes de reconhecer que as crianças estão com peso a mais para a 

idade ou se não reconhecem os riscos para a saúde associados ao excesso de 

peso, então os programas de prevenção e de tratamento da obesidade infantil 

provavelmente não serão bem-sucedidos. (CONCILIO; AIRES, 2014) 

O primeiro passo no tratamento da obesidade infantil é ajudar a família a 

reconhecer o excesso peso das suas crianças e certificar que a família está 

preparada e motivada para a mudança. No que diz respeito à participação dos pais 

no tratamento dos pacientes pediátricos com sobrepeso e obesidade, há traços de 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chiarpenello,%20J%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Strallnicoff,%20M%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fernandez,%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fernandez,%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Riccobene,%20A%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Baella,%20A%22


que os hábitos de vida familiares são de extrema importância no processo de 

emagrecimento (OLIVEIRA; CUNHA; FERREIRA, 2010). 

O âmbito familiar e social é um fator de grande influência na condição de obesidade 

nas crianças (...). Outro fator de grande contribuição para a obesidade na infância é 

o fato de os pais serem obesos. Além dos componentes genéticos envolvidos, pode-

se relacionar a obesidade infantil às questões de aprendizagem de hábitos 

alimentares e da reedição da obesidade a partir da identificação com os pais 

(TANSSARA; NORTON; MARQUES, 2010). 

Santos e Robinovich (2011) focalizam que as dinâmicas familiares atuais 

influenciadas pela cultura do consumo interferem na alimentação e na sociabilidade 

infantil de modo inadequado. 

Devido ao grande número de casos de obesidade infantil existentes surgiu o 

seguinte questionamento: Será que os pais sabem realmente sobre os riscos 

decorrentes de maus hábitos alimentares na vida de seus filhos? E qual a sua 

influência sobre as crianças? 

Nota-se um consenso entre os autores sobre o fator genético e a alimentação 

no desenvolvimento da obesidade infantil, acreditasse que para isto todo ser 

humano possui em seu material genético traçado em seu organismo (MARCHI-

ALVES et al., 2011). O desenvolvimento da obesidade infantil está extrinsecamente 

ligado a hábitos alimentares ainda na fase da amamentação, e que a longo prazo as 

doenças crônico-degenerativas responderão por cerca de ¼ das mortes em todo o 

mundo. 

Portanto o aparecimento destas patologias está interligado a complicações e 

a alterações do estado nutricional, contribuindo para o surgimento de complicações 

fisiológicas. 

Segundo Oliveira e Pinto (2009), a genética é um fator determinante para 

desenvolver a obesidade, assim como os hábitos alimentares inadequados e a 

inatividade física. Para Balaban e Silva (2004) a obesidade, com sua multicausal e 

suas múltiplas consequências, representa um desafio para os profissionais da saúde 

que trabalham com crianças, constituindo uma das muitas situações em que ações 



preventivas são capazes de evitar efeitos adversos em longo prazo, nas esferas 

orgânica e psicossocial. 

Segundo Rodrigues et al (2015) a maior preocupação do crescimento da 

população infantil obesa é o aumento das comorbidades e problemas de saúde na 

vida adulta. Verificar o perfil genético familiar e identificar risco para o 

desenvolvimento da obesidade infantil, faz-se necessário para que se possa traçar 

um plano de cuidados que vise a diminuição do risco para o aparecimento da 

doença nas crianças. 

            Foi realizado uma pesquisa para saber o que era incluso no cardápio das 

crianças, os pais entrevistados responderam um questionário, mais de 80% dos 

entrevistados informaram que seus filhos geralmente comem assistindo televisão, 

muitas vezes mexendo no celular, a alimentação, na, maioria das vezes tem muitas 

frituras, refrigerantes, doces, quase não se come legumes, verduras e frutas, são 

consumidas raramente, muitas idas a FAST FOOD. A maioria dos entrevistados 

informaram que seus filhos não têm hábitos de praticar nenhuma atividade físicas. A 

influência dos pais sobre os hábitos alimentares dos filhos representa-se como fator 

preponderante para o surgimento da obesidade infantil. Hábitos alimentares 

inadequados praticados pelos pais podem não somente interferir na qualidade de 

vida dos filhos na infância como também na fase adulta. (DORNELLES; PIZZINATO, 

ADOLFO.2014) 

A família fornece amplo campo de aprendizagem à criança. Os pais e outros 

membros familiares estabelecem um ambiente partilhado em que o convívio pode 

ser propício à alimentação excessiva e/ou a um estilo de vida sedentário. Pais que 

comem demais, muito rapidamente ou ignoram os sinais internos de saciedade 

oferecem um pobre exemplo aos seus filhos. Por outro lado, os pais podem 

promover opções alimentares nutritivas às suas crianças, por meio de seleções 

alimentares sadias e de uma dieta saudável. As mães que selecionam 

preferencialmente os alimentos baseadas em critérios de qualidade e não apenas no 

sabor, oferecem refeições mais saudáveis às suas crianças (ROSSI et al.,2008). 

Embora a família seja um importante determinante na formação dos hábitos 

alimentares não se pode deixar de mencionar que outros fatores, como a escola, a 

rede social, as condições socioeconômicas e culturais, são potencialmente 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pizzinato,%20Adolfo%22
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modificáveis e influenciam no processo de construção dos hábitos alimentares da 

criança e, consequentemente, do indivíduo adulto. (LINHARES, 2016) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostrou que as comorbidades mais prevalentes são: hipertensão, 

lipidemia, triglicerídeos aumentados, diabetes mellitus, retardo no 

desenvolvimento escolar, síndrome metabólica, aumento do colesterol, 

problemas ortopédicos, problemas dermatológicos, baixa autoestima. Em relação 

a participação da mãe no processo da obesidade infantil. 

A falta de percepção e consciência dos pais quanto ao estado nutricional dos 

filhos e um dos principais fatores que dificulta o sucesso da prevenção, tratamento e 

prevalência da obesidade infantil. 

O surgimento das patologias na infância, relacionadas com a ingestão 

energética, como à obesidade, estão comumente associadas ao desequilíbrio entre 

a atividade física e a ingestão alimentar. Trabalhar em equipe multidisciplinar de 

médicos, nutricionistas, educadores físicos e os próprios pais têm sido a ferramenta 

mais eficaz para a prevenção da obesidade infantil. Crianças estão sendo vítimas da 

epidemia de obesidade nos tempos atuais, devido a isso as complicações futuras 

como as comorbidades podem elevar ainda mais o grau de obesidade se a criança 

permanecer obesa até chegar à idade adulta. 

O baixo nível socioeconômico foi identificado como fator de risco na 

população estudada o que sugere à necessidade de intensificar ações de prevenção 

junto a estas famílias. A respeito do excesso de peso, é importante que exista 

sensibilização das famílias para a prevenção de novos casos e evitar que indivíduos 

com sobrepeso venham a se tornar obesos com agravos na vida adulta. Por meio de 

campanhas e palestras continuadas é possível alcançar a conscientização e o 

objetivo de prevenção nesta população. Sugere-se também capacitação às agentes 

comunitárias sobre o tema, pois elas são ferramentas importantíssimas de 

informações de saúde à população.  

O sobrepeso e a obesidade não foram percebidos corretamente pelos 

responsáveis e grande parte destes não sabiam o peso e altura das crianças e nem 



estavam preocupados com excesso de peso. Na população estudada, as crianças 

de famílias de menor renda apresentaram mais chance de desenvolver sobrepeso 

na infância. Se faz necessário investir na sensibilização das famílias, pois é de 

extrema importância a atenção à obesidade desde a infância prevenindo assim 

novos casos e evitando agravos na vida adulta. 
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