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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Atualmente, a obesidade infantil
é, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), um
dos problemas de saúde pública
mais graves do século. O Instituto
B ra s i l e i ro d e G e o g ra f i a e
Estatística (IBGE) aponta que, no
Brasil, uma a cada três crianças
(entre 5 e 9 anos) está acima
do peso recomendado. Esses
dados revelam uma situação
preocupante se pensarmos
ainda que, na maioria dos casos,
estas manterão este perfil na
vida adulta.
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Assim, crenças como: “crianças saudáveis são aquelas gordinhas” e, ainda, a certeza de que ao entrar na
adolescência esses jovens “esticarão” e o problema irá “desaparecer”, estão obsoletas. Os pais devem ficar
atentos sim às alterações de peso da criança, porém sem incentivar obsessões com relação ao assunto.
Foi pensando nisso que este e-book foi criado. Nele, vamos discutir quais são as causas
mais comuns da obesidade infantil e como identificá-las; quais são seus principais sintomas
e como eles podem afetar a vida das crianças em curto, médio e longo prazo; quais são os
principais riscos que o sobrepeso proporciona e, ainda, quais são os passos necessários
para vencer a doença e fazer com que a criança fique saudável novamente.

Ficou interessada e quer aprender mais sobre o assunto? Então, continue a leitura!
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A causa mais comum do sobrepeso é o consumo de energia maior do que o necessário
para o organismo funcionar. Para melhor entendimento, vamos exemplificar em termos
práticos, considerando a nossa “demanda energética” como sendo o somatório de todos os
nossos rendimentos mensais, e o consumo energético o total gasto em compras essenciais
e supérfluas. O ganho de peso pode ser comparado ao endividamento: quando o total de
contas é maior do que o total disponível para pagá-las.

Este desequilíbrio pode acontecer por diversos motivos, conforme explicado abaixo.
MAUS HÁBITOS ALIMENTARES
Hábitos alimentares errados não se relacionam somente com a ingestão exagerada de alimentos. Na
verdade, esse conceito está mais relacionado às escolhas de alimentos de alta concentração calórica,
que, mesmo em pequenas porções, podem extrapolar as necessidades da criança.
Usando nossa comparação, sabemos que existem roupas de diferentes valores e que o mesmo número
de peças pode afetar nossas economias de forma bastante distinta.
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Conheça alguns exemplos práticos:
• 30 gramas de biscoitos recheados (3 unidades) tem quase a mesma quantidade de energia que
300 gramas de maçã (4 unidades pequenas).
• 20 gramas de bala sabor framboesa (4 unidades) fornecem a mesma energia de 140 gramas de
mamão (meia unidade).
Esses alimentos, normalmente, são incluídos na rotina da família por sua praticidade e, também, pela
insistência das crianças.
Se os maus hábitos forem o problema, a solução é uma reeducação alimentar: reduzir o
consumo de alimentos altamente processados e substituí-los por “comida de verdade”. Isso
significa que não é necessário abolir as guloseimas, apenas fazer com que sejam exceção
ao invés de regra.
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ESTILO DE VIDA SEDENTÁRIO
O sedentarismo pode ser comparado com aumentar os
gastos quando se ganha menos.
Infelizmente, por questões de segurança, temos
restringido cada vez mais as atividades ao ar livre. A
tecnologia vem de encontro a esta demanda e, por vezes,
perdemos horas andando de carro para não precisar
caminhar por 10 minutos.
A combinação de maus hábitos alimentares com esse
estilo de vida é extremamente nociva para as crianças.
A dieta pobre em vitaminas e minerais deixa a criança
menos disposta para fazer exercícios e desanimada,
buscando energia e conforto na comida, alimentando um
ciclo difícil de ser revertido sem a ajuda dos familiares.
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Assim como os hábitos alimentares, o estilo de vida sedentário pode ser facilmente alterado, incentivando
e proporcionando pequenas trocas nas atividades diárias da criança. Como:
• Trocar o elevador pelas escadas;
• Incentivar a participação nas aulas de educação física;
• Encorajar a participação em campeonatos de clubes ou associações;
• Trocar idas ao cinema por passeios em parques, zoológicos.
DISTÚRBIOS OU TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS
Dentre as alterações psicológicas que influenciam nas alterações de peso, as mais comuns são a depressão
e a ansiedade. Embora muitos pais pensem que apenas adultos sintam o estresse do dia a dia, isso não
é verdade. As crianças também são acometidas por esses sintomas, que podem ser desencadeados por
diversos fatores, como: semana de prova, mudança de escola, baixo rendimento escolar, etc.
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Assim como as outras causas, os
problemas psicológicos também
podem estabelecer um círculo vicioso.
A ansiedade ou a depressão fazem
com que essa criança coma mais, de
forma compulsiva e compensatória,
isso é, mesmo que não tenha fome
ela come para fugir da realidade
ou gerar prazer para seu corpo. Ao
comer compulsivamente, a criança
engorda, ao engordar, a criança sofre
preconceito, o preconceito gera
isolamento, agravando a ansiedade e
a depressão — que por sua vez levam
a criança a comer ainda mais.
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Aos primeiros sinais de timidez exagerada, reclusões por longos períodos ou choros sem motivos aparentes,
é importante que os pais tentem estabelecer um diálogo para saber qual a raiz da angústia da criança,
para que juntos possam tentar resolver. É muito importante também o apoio de um profissional que tenha
experiência para lidar com estas situações, tais como psicólogos ou psicopedagogos.
INCLINAÇÃO GENÉTICA
A obesidade também pode estar ligada a fatores biológicos — genéticos ou hormonais. Segundo a Fio
Cruz, crianças que possuem um dos pais obesos têm 50% de chances de ter sobrepeso em relação às
crianças cujos pais não apresentam sobrepeso. Já para as crianças que possuem os dois pais obesos,
as chances aumentam ainda mais. Mas atenção: a influência genética não corresponde, sequer, a 30%
dos fatores envolvidos. A maior parte desta forte relação é relacionada aos hábitos dos pais, que são
absorvidos naturalmente pelos filhos.
Existem, ainda, alguns casos que são decorrentes de disfunções hormonais, sendo que essas são responsáveis
por cerca de 10% dos casos de obesidade infantil. Nas situações em que os fatores biológicos são
preponderantes, é essencial que os pais busquem ajuda e acompanhamento de especialistas pediátricos.
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OS CUIDADORES
Assim como acontece nos casos de estresse, depressão ou déficit de atenção infantil, é muito
difícil para os familiares mais próximos conseguirem enxergar (e aceitar) que tem algo de
errado. A tendência é achar que, por ser uma criança, é uma fase que vai passar. Mas não é
bem assim: se para nós, adultos, que temos total poder sobre nossas escolhas é muito difícil
ter controle suficiente para superar alguns hábitos, imagine para a criança que ainda não
pode escolher aquilo que vai ser servido nas refeições ou vai estar à disposição nos armários.

Não seria mais fácil, mesmo para nós, se alguém pudesse afastar tudo aquilo que nos faz mal? No caso
das crianças, os pais podem controlar não tudo, mas uma boa parte do que é disponibilizado para eles.
Nestes casos, a única opção é uma reformulação na rotina diária de toda a família, buscando identificar
as causas do problema e, em alguns casos, procurar apoio de “pessoas neutras”, preferencialmente
profissionais capacitados para ajudar.
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É um erro pensar na obesidade infantil como um problema meramente estético. Não é! O sobrepeso
afeta a vida da criança de diversas formas e está associado a complicações de saúde que, erroneamente,
consideramos como sendo exclusividade da vida adulta. Confira alguns problemas que o sobrepeso pode
provocar em crianças tanto em curto como em longo prazo.
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EM CURTO PRAZO
• Problemas respiratórios, como asma e apneia;
• Problemas de pele, como assaduras, acne e dermatites;
• Aumento dos níveis de colesterol no sangue;
• Problemas ortopédicos;
• Enxaqueca;
• Cansaço;
• Prejuízo escolar.
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EM LONGO PRAZO
• Insônia;

• Trombose;

• Colesterol alto;

• Derrame;

• Hipertensão arterial;

• Diabetes;

• Doença coronariana;

• Diminuição da
expectativa de vida.

• Angina e infarto;
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PROBLEMAS PROVOCADOS PELA MÁ ALIMENTAÇÃO
Além dos problemas já apresentados, assim como a alimentação saudável é fundamental para o
desenvolvimento cognitivo e físico de uma criança, a má alimentação pode acarretar em distúrbios que
terão impacto direto e no desenvolvimento intelectual e no rendimento escolar, como:
• Falta de atenção;
• Agitação, cansaço extremo e falta de
motivação;

• Instabilidade emocional;
• Desconforto em atividades em grupo.

• Dificuldade de aprendizagem e
memorização;
A obesidade infantil é tão prejudicial e são tantos os riscos que permiti-la é sujeitar a criança às doenças
crônicas não transmissíveis e, assim, comprometer em todas as áreas o futuro dessa criança.
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A primeira coisa que os pais e cuidadores devem ter em mente é que a obesidade infantil
é uma doença, uma alteração. Ou seja, não é normal ou saudável. Por outro lado, isso não
quer dizer que a criança deva ser estigmatizada por conta da sua condição. Mesmo porque
a obesidade infantil tem grande probabilidade de ser resultado de sedentarismo e consumo
de alimentos hipercalóricos, falta de controles com horários, etc. Portanto, assim como
qualquer outra doença, ela deve ser tratada.

Se você não sabe por onde começar, fique tranquila, nós iremos mostrar quais são os passos necessários
para vencer a doença e fazer com que a criança fique saudável novamente. Mas atenção: os passos a seguir
devem envolver toda a família. Vamos lá?
IDENTIFICAR O PROBLEMA
Embora possa parecer redundante, esse passo deve ser dado em duas etapas: o primeiro é reconhecer que
a criança não é apenas fofinha ou saudável, ela está obesa e isso é um problema real.
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PROCURAR UM ESPECIALISTA
Para identificar o que desencadeou o processo de ganho de peso fora do limite saudável, é importante
procurar especialistas. Inicialmente, o próprio pediatra é a melhor escolha, pois ele já tem todo o histórico
clínico da criança. A partir das recomendações dadas por ele, outros especialistas podem ser acionados,
tais como: psiquiatras, psicólogos, endocrinologistas e nutricionistas/nutrólogos.
MUDAR OS HÁBITOS ALIMENTARES DA CRIANÇA E DE TODOS NA CASA
Imagine que após procurar todos os especialistas, a criança recebeu recomendações, iniciais para fazer
uma dieta controlada e exercícios físicos. Entretanto, na hora das refeições, ela é a única pessoa da casa
que tem um prato com legumes e verdura, enquanto que os outros estão recheados de frituras e guloseimas.
Agora, imagine que os pais dessa criança não a acompanham em idas ao parque, não façam caminhadas
com ela, nem mesmo para ir à escola que fica a poucos quarteirões de casa. Percebe como o envolvimento
da família é extremamente relevante para reverter esse quadro?
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Separamos algumas dicas para mudar os hábitos alimentares:
• Evite a compra de alimentos industrializados, principalmente de refeições pré-prontas, que são
açucaradas ou gordurosas;
• Compre frutas e legumes variados. Para estimulá-los ainda mais, convide seus filhos a irem à feira
com você;
• Tenha cuidado com a preparação dos vegetais, evitando o uso de gordura (azeite, manteiga ou
outros) para que não se tornem também calóricos. Dê prioridade para o cozimento a vapor;
• Troque o refrigerante por água, água de coco e sucos de fruta naturais;
• Compre pratos de tamanho infantil;
• Proporcione um tempo de qualidade para a refeição, evitando distrações, como computador e
televisão — a comida deve ser bem mastigada.
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INCENTIVE A PRÁTICA EXERCÍCIOS FÍSICOS
Incentivar a criança a fazer exercícios físicos pode incluir matriculá-la em aulas de natação,
judô, dança, futebol, etc. Além disso, aulas em grupo são excelentes formas de incentivar a
criança a, além de se exercitar, socializar. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade
financeira de todos os pais.

Nesses casos, algumas dicas para ajudar os pais a incentivar os exercícios, são:
• Limitar o tempo em distrações tecnológicas, como computador e televisão, em até 1 hora por dia;
• Substituir os longos períodos que eram gastos em frente à televisão por idas à praça e parques, ou
alguma outra atividade ao ar livre que a criança goste;
• Acompanhar a criança até a escola caminhando, principalmente, se a escola for próxima à residência.
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ENSINÁ-LA SOBRE NUTRIÇÃO,
ALIMENTOS E A COZINHAR
A educação alimentar não precisa
ser feita com textos ou apenas
dizendo para a criança que ela
deve seguir a dieta passada pela
nutricionista. Esses ensinamentos
podem ser muito divertidos
transformando:
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• A ida às feiras em passeios com os filhos;
• O preparo das refeições em um momento em família, no qual todos participam;
• O momento das refeições em “contação” de histórias.
Para que esses passos apresentem resultados positivos, é importante ter em mente que as
mudanças de hábitos, não apenas ajudam a criança na perda de peso (parte estética), como
também proporciona melhora no desenvolvimento infantil.
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A obesidade infantil é um problema grave e deve ser encarado como tal. Se seus filhos, sobrinhos, alunos
ou conhecidos estão passando por isso, ofereça ajuda. Como vimos, o primeiro passo para mudar esse
quadro é reconhecer a existência do problema. Ignorar não provoca qualquer alteração nas causas, apenas
colabora para que a criança leve o problema para o resto da vida.
Por fim, fica aqui uma dica muito importante: não culpe a criança, não a trate mal ou diga
palavras ofensivas na intenção de fazê-la mudar seus hábitos. Isso só causará um aumento
no problema, principalmente se o fator predominante for psicológico.

Lembre-se de que a responsabilidade da educação alimentar do seu filho é dos pais, e o acompanhamento
e apoio dados da forma adequada serão imprescindíveis para reverter esse quadro!

27

SOBRE O ABC NA COZINHA

A ABC na Cozinha tem como objetivo desenvolver
as habilidades socioemocionais das crianças por
meio da gastronomia. Com o contato e o preparo
do alimento, são exploradas competências, como
autonomia, criatividade e compartilhamento, além
de ser reforçada a importância de uma alimentação
adequada para a nossa saúde. Levamos uma vida
mais saudável para você e sua família!

