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1 INTRODUÇÂO 

 

A obesidade infantil vem sendo 

pesquisada por estudiosos do mundo 

inteiro, pois, consideram-na a doença 

nutricional que mais cresce a nível 

global e a de mais trabalhoso 

tratamento: “Lidar com uma doença 

que toca na área do prazer humano 

que é ‘comer’ torna-se bastante difícil 

e árduo” (SILVA; COSTA; RIBEIRO, 

2008).  

Nos últimos anos, aumentou o 

interesse sobre os efeitos do ganho de 

peso excessivo na infância devido ao 

fato de o desenvolvimento de células 

adiposas nesse período da vida 

humana ser determinante nos padrões 

de composição corporal de um 

indivíduo adulto (PETROSKI; 

SOARES, 2003). Diversos fatores são 

preponderantes à obesidade, como os 

genéticos, os fisiológicos, os 

metabólicos e os ambientais. 

Entretanto, até o presente momento, 

os que poderiam explicar o crescente 

aumento de indivíduos obesos 

parecem estar relacionados às 

mudanças no estilo de vida e aos 

hábitos alimentares. (OLIVEIRA; 

FISBERG, 2003) 

Ao considerar desvios evidentes 

dos padrões normais de crescimento e 

de desenvolvimento da criança, os 

pais e a equipe multifuncional de 

saúde podem ser capazes de prever e 

de proporcionar mudanças para a 

melhoria da qualidade de vida 

daquelas que são acometidas pela 

obesidade (PETROSKI; SOARES, 

2003).  

Estudos epidemiológicos 

mostram uma interligação do 

crescimento expressivo na incidência 

de doenças crônicas em consequência 

da obesidade, como o diabetes melito 

tipo 2 e as doenças coronarianas 

(OLIVEIRA et al., 2004). Além do mais, 

o risco de a criança obesa se tornar 

um adulto obeso aumenta 

acentuadamente com a idade, dentro 

da própria infância, o que faz com que 

quanto mais idade tenha a criança 

obesa mais chances ela tem de se 

tornar um adulto obeso. (PETROSKI; 

SOARES, 2003) 

Nessa perspectiva, este artigo 

julga relevante verificar a relação entre 

a obesidade infantil e o aparecimento 

precoce das doenças crônico-

degenerativas, descrevendo os 

prejuízos à saúde da criança, já que a 

prevalência da obesidade infantil, nas 
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últimas décadas, caracteriza-se como 

uma verdadeira epidemia mundial 

(OLIVEIRA; FISBERG, 2003). 

Segundo o Consenso Latino-

Americano em Obesidade, a 

obesidade infantil é uma enfermidade 

crônica que vem acompanhada de 

múltiplas complicações (NUNES et al., 

1998). Ela se particulariza pela 

acumulação excessiva de gordura com 

efeitos de amplo espectro e pela 

complexidade de repercussões e de 

alterações metabólicas, as quais 

podem ser muito extensas e intensas, 

atingindo praticamente todos os 

sistemas orgânicos. 

Em meio a toda essa situação, 

cabe aos profissionais de saúde uma 

intervenção imediata, promovendo 

qualidade de vida e hábitos de 

alimentação saudáveis à família 

atendida – vista como núcleo de 

atendimento – a partir da relação 

dialógica positiva com pais e filhos 

(LEÃO et al., 2012). O enfermeiro, por 

exemplo, pode envolver a comunidade 

na participação de ações que 

previnam o ganho de peso, 

monitorizando os dados 

antropométricos de peso e altura; e de 

ações que avaliam os casos de riscos, 

partindo para o apoio especializado, 

quando necessário. Isso é uma prática 

de fácil envolvimento, uma vez que 

esse profissional coordena atividades 

de educação permanente no âmbito da 

saúde e da nutrição por meio das 

consultas de puericultura. (BRASIL, 

2006) 

 

2 METODOLOGIA 

  

Trata-se de um artigo de revisão 

bibliográfica e de interpretação 

analítica de publicações sobre o tema 

“Obesidade infantil”. Buscaram-se as 

literaturas pertencentes ao tema nos 

meses de agosto de 2011 a julho de 

2012, utilizando-se como fontes as 

bases de dados eletrônicas Scielo 

Brasil (Scientific Eletronic Library 

Online), MedLine e BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde). 

Os descritores utilizados para a 

coleta do material foram: “obesidade 

infantil”, “criança” e “fatores de risco da 

obesidade”. Excluíram-se da análise 

artigos que não estavam disponíveis 

gratuitamente na íntegra e em língua 

estrangeira. Ao total, selecionaram-se 

61 artigos e, desse grupo, foram 

utilizados apenas 29. Após o 

levantamento do material, realizou-se 
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um processo de leitura, priorizando as 

publicações entre 1995 e 2012. 

 

3 OBESIDADE 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE OBESIDADE 

 

Em conformidade com Sotelo, 

Colugnati e Taddei (2004), a 

obesidade é uma doença crônica, 

definida como excesso de gordura 

corporal no qual ocorre concomitância 

de fatores de risco genéticos e 

ambientais. Os fatores genéticos 

aparecem como os maiores 

determinantes da massa corporal; e as 

situações ambientais podem diminuir 

ou aumentar a influência desses 

fatores.  

Na mesma linha de 

pensamento, Fisberg (2005) descreve 

a obesidade como distúrbio nutricional 

traduzido por um aumento de tecido 

adiposo, resultante do balanço positivo 

de energia na relação ingesta-gasto 

calórico, que frequentemente leva a 

prejuízos de saúde. 

O certo é que a obesidade se 

mostra uma doença complexa, que 

apresenta graves dimensões sociais e 

psicológicas e que afeta praticamente 

todas as faixas etárias e todos os 

grupos socioeconômicos. Pode ser 

considerada uma doença não 

transmissível, a qual tem como 

características: longo período de 

latência e longo curso assintomático; 

curso clínico lento e prolongado; e 

permanentes manifestações clínicas 

com períodos de remissão de 

exacerbação e de múltiplas 

determinações com forte componente 

ambiental (ABRANTES; LAMOUNIER; 

COLOSIMO, 2002). Alguns autores 

destacam que há, em muitos casos, 

ausência de dor física, porém, com 

sofrimento e dor psicossociais. 

(LOPES; PRADO; COLOMBO, 2010)  

 

3.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA 

OBESIDADE 

 

De acordo com Mello, Luft e 

Meyer (2004), existem vários métodos 

diagnósticos para classificar o 

indivíduo como “obeso” e “em 

sobrepeso”.  

As medidas de peso e altura 

são, atualmente, os passos iniciais à 

determinação clínica da presença de 

sobrepeso ou de obesidade (SILVA; 

COSTA; RIBEIRO, 2008). Os métodos 

antropométricos são os mais 

amplamente utilizados, por serem de 
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mais fácil manuseio; sendo 

equipamentos baratos, portáteis, 

duráveis, rápidos, não invasivos, 

universalmente aplicáveis e com boa 

aceitação pela população. 

(ABRANTES; LAMOUNIER; 

COLOSIMO, 2002) 

O índice peso/estatura é o mais 

utilizado na avaliação da obesidade 

em crianças. Entretanto, ressalta-se 

que ele traz informações insuficientes 

para a identificação da obesidade, pois 

não permite diferenciar massa gorda 

(MG) de massa livre de gordura (MLG) 

e, muito menos, permite avaliar a sua 

distribuição corporal (SILVA; COSTA; 

RIBEIRO, 2008). Essa classificação 

apresenta críticas, pois o IMC não é 

capaz de quantificar a gordura corporal 

e leva em consideração apenas o peso 

e não a composição corporal de cada 

indivíduo. (SILVA; COSTA; RIBEIRO, 

2008) 

Ao contrário da antropometria, 

os dados laboratoriais e de imagem 

são mais precisos e aprimorados para 

a identificação da real composição 

corporal dos indivíduos. Mas, muitos 

deles são invasivos e de alto custo, 

impedindo a sua utilização na prática 

clínica diária e em trabalhos de campo 

(RODRIGUES, 1998).  

Os métodos laboratoriais mais 

conhecidos são: Espectofometria do 

Potássio 40 no Infravermelho Próximo; 

Densitometria – DPA (Dual Photon 

Absorptiometry) ou DEXA (Dual 

Energy X-Ray Absorptiometry); 

Impedância Bioelétrica (BIA); 

Ressonância Magnética; 

Ultrassonografia; e Tomografia 

computadorizada. Todas essas 

técnicas têm por objetivo quantificar e 

classificar os diferentes níveis da 

obesidade. No geral, apresentam um 

bom grau de precisão e algumas delas 

são contraindicadas para a avaliação 

de crianças, devido à alta dose de 

radiação e às dificuldades técnico-

operacionais. (ACCIOLY; SAUNDERS; 

LACERDA, 1998; PETROSKI; 

SOARES, 2003) 

A avaliação clínica de um 

paciente com obesidade deve ser feita 

de maneira integral, da mesma forma 

como se avalia um paciente com outra 

doença. Entretanto, precisa englobar 

itens específicos, sendo necessária a 

elaboração de uma história clínica 

completa, incluindo anamnese 

alimentar, e um minucioso exame 

físico. (ESCRIVÃO et al., 2009) 
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3.3 CAUSAS DA OBESIDADE 

INFANTIL 

 

A sociedade moderna está cada 

vez mais submetida a avanços 

tecnológicos (vídeo game, 

computadores, etc.) e à mudança no 

estilo de vida (sedentarismo), os quais 

afetam a vida cotidiana e, em especial, 

a vida das crianças, que tendem a 

dedicar cada vez mais tempo em 

atividades de baixo gasto energético. 

(VERTELO, 2011) 

Para Petroski e Soares (2003), 

os jogos eletrônicos, o hábito de 

assistir televisão por muitas horas 

seguidas, o abandono do aleitamento 

materno, a utilização de alimentos 

formulados na alimentação infantil e a 

substituição dos alimentos domésticos 

pelos industrializados (em geral, com 

maior densidade energética devido à 

gordura saturada, mais saborosos e 

sempre acompanhados de forte 

campanha de estímulo ao consumo) 

são fatores que devem ser 

considerados determinantes ao 

aumento da prevalência da obesidade 

infantil. Isso representa a interação da 

genética com o meio ambiente que, 

cada vez mais, encoraja o indivíduo ao 

estilo de vida sedentário e ao consumo 

de calorias. 

 

3.4 PREJUÍZOS À SAÚDE 

CAUSADOS PELA OBESIDADE 

INFANTIL 

 

A elevação dos casos de 

obesidade infantil teve início nos anos 

1970 e continua até hoje, quando tem 

sido observado um incremento 

importante no peso médio das 

crianças de todas as classes 

socioeconômicas e de todos os grupos 

étnicos e raciais. (LOPES; PRADO; 

COLOMBO, 2010) 

 O grande número de crianças e 

de adolescentes obesos, observado, 

atualmente, está trazendo aos serviços 

médicos as primeiras consequências 

dessa epidemia: aumento da 

incidência de diabetes melito tipo 2 

(DM2); esteatose hepática; problemas 

ortopédicos; apneia do sono; e outras. 

As alterações metabólicas que 

ocorrem nessa patologia podem ser 

muito extensas e intensas, além de 

muito variadas, atingindo praticamente 

todos os sistemas orgânicos. (SILVA; 

COSTA; RIBEIRO, 2008; 

RODRIGUES, 1998) 
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Segundo Escrivão et al. (2009), 

as consequências da obesidade 

infantil persistente na fase adulta serão 

evidentes daqui a algumas décadas, 

quando doenças crônicas que podem 

levar à morte por complicações 

cardiovasculares estiverem 

manifestas. Em vários países do 

mundo, tem sido suscitado o interesse 

no estudo da obesidade na infância 

pelo fato de essa ser um preditivo de 

obesidade na vida adulta e da sua 

associação com: hipertensão; câncer; 

riscos ortopédicos, respiratórios e, 

principalmente, cardiovasculares e 

emocionais (SILVA; COSTA e 

RIBEIRO, 2008). Todos esses 

problemas causam má qualidade de 

vida; oneração aos cofres públicos por 

meio de tratamento; internações; ou, 

até mesmo, falecimento. (FISBERG, 

2005)  

Abaixo, citam-se as principais 

patologias associadas a indivíduos 

obesos. 

 

3.4.1 Diabetes melito tipo 2  

 

Em indivíduo obeso, a diabetes 

melito tipo 2 está vinculada a uma 

hipertrofia das células β, com 

diminuição do número de receptores 

da insulina e defeito pós-receptor, 

contribuindo, assim, para uma maior 

resistência à ação periférica e a um 

posterior esgotamento do pâncreas 

endócrino. (ACCIOLY; SAUNDERS; 

LACERDA, 1998) 

Há alguns anos, a diabetes 

melito tipo 2 era uma doença 

encontrada mais no adulto. No 

entanto, atualmente, verifica-se sua 

prevalência mais elevada em crianças 

e em adolescentes. Nesse sentido, 

deve-se enfatizar que a diabetes 

melito tipo 2 tem contribuído com mais 

de 30% dos novos casos de diabetes, 

mostrando uma possível relação do 

aumento da prevalência de obesidade 

infantil com o desenvolvimento dessa 

doença. (OLIVEIRA et al., 2004) 

 

3.4.2 Hipertensão arterial sistêmica  

 

Existe uma associação entre 

hipertensão arterial e obesidade em 

qualquer faixa etária. Na população 

infantil, a obesidade é a principal 

causa de hipertensão. (FISBERG, 

2005) 

Conforme Silva, Costa e Ribeiro 

(2008), a composição corporal é o 

maior determinante da pressão arterial 

em crianças e em adolescentes; por 
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isso, os valores de pressão arterial são 

ajustados para altura, sexo e idade. 

Do ponto de vista 

hemodinâmico, os principais achados, 

relacionados à hipertensão associada 

à obesidade, em estudos 

experimentais e em humanos, são a 

expansão do volume extracelular e o 

aumento do fluxo sanguíneo regional, 

resultando em elevação do débito 

cardíaco. (BARRETO-FILHO; 

CONSOLIM-COLOMBO; LOPES, 

2002) 

 

3.4.3 Alterações respiratórias  

 

Crianças com peso elevado têm 

tendência à hipóxia devido ao aumento 

da demanda ventilatória e do esforço 

respiratório; à diminuição da eficiência 

muscular e da reserva funcional; à 

microectasias; a infecções; à asma; e 

à apneia do sono. (MELO; LUFT; 

MEYER, 2004) 

Os principais sintomas da 

apneia do sono são: sonolência diurna; 

sono agitado; e dificuldade respiratória 

durante o sono (relato de “roncos”). A 

perda de peso é a medida de maior 

impacto para o controle dessas 

complicações, pois melhora a 

complacência da parede torácica, 

diminuindo a pressão intra-abdominal 

e a hipercapenia, e restaurando, dessa 

forma, a ventilação habitual. Casos 

mais graves podem exigir pressão 

positiva contínua nas vias aéreas até 

que ocorra perda de peso. 

(FERREIRA, 2005) 

 

3.4.4 Transtornos psicológicos  

 

A obesidade causa problemas 

psicossociais como a discriminação 

sofrida pelos obesos na sociedade e a 

diminuição da autoestima dos 

mesmos, levando-os a uma maior 

vulnerabilidade à depressão e ao 

afastamento das atividades sociais. A 

estigma e a rejeição começam na 

idade pré-escolar, afetando a 

performance estudantil e os 

relacionamentos. (FISBERG, 2005) 

As crianças obesas são 

frequentemente importunadas pelos 

colegas e menos aceitas no grupo do 

que as crianças com peso normal. Ao 

longo da vida, o excesso de peso traz 

outras dificuldades, como timidez e 

problemas de relacionamento afetivo. 

Devido a isso, muitas vezes, os 

indivíduos obesos sofrem ou impõem-

se a restrições diante de atividades 

rotineiras, como: ir à escola, fazer 
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determinados exercícios físicos, 

procurar emprego, comprar roupas, 

namorar e divertir-se (DAMIANI; 

DAMIANI; OLIVEIRA, 2002). Além 

disso, quanto mais problemas de 

comportamento a criança apresenta, 

maior é a probabilidade de 

desenvolver um quadro depressivo. 

(ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999) 

 

3.5 PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

INFANTIL 

 

A obesidade infantil está 

fortemente ligada à obesidade na vida 

adulta. Segundo Petroski e Soares 

(2003), deve-se realizar uma 

intervenção precocemente na criança 

e, se possível, antes mesmo de 

instalada a doença, quando se 

observa um aumento no ganho de 

peso. Os autores citam ainda que a 

prevenção deve começar o mais breve 

possível, de preferência na fase 

intrauterina, estimulando a gestante a 

realizar exercícios físicos moderados e 

orientando-a a amamentar o bebê 

após o nascimento por, pelo menos, 

seis meses. 

Em conformidade com 

Rodrigues (1998), é também 

interessante manter o peso ideal, com 

diminuição da ingestão de gordura 

saturada e colesterol; e estimular a 

atividade física para tentar reduzir os 

riscos à saúde na infância. 

Prevenir a obesidade infantil 

significa diminuir, de uma forma 

racional e menos onerosa, a incidência 

de doenças crônico-degenerativas. A 

escola é um local importante para o 

trabalho de prevenção, pois as 

crianças fazem, pelo menos, uma 

refeição nas escolas, o que possibilita 

a educação nutricional, além de 

proporcionar aumento da atividade 

física. (MELLO; LUFT; MEYER, 2004) 

A fim de alcançar uma 

alimentação saudável, é preciso evitar 

que informações incorretas e 

contraditórias alcancem indivíduos e, 

ao mesmo tempo, propiciar a eles 

condições que tornem possível a 

adoção das orientações recebidas 

(SILVA, COSTA e RIBEIRO; 2008). 

Saber o que é necessário para 

emagrecer não apresenta maiores 

dificuldades após algum tempo de 

prática. “Querer”, “dever” e “poder 

emagrecer” são questões 

imensamente mais complexas e 

exigem grande investimento 

emocional, intelectual e físico. 

(MELLO; LUFT; MEYER, 2004) 
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Silva, Costa e Pinto (2008) 

descrevem fatores facilitadores à 

operacionalização da assistência de 

enfermagem, e elegem, como 

relevante e essencial, a disponibilidade 

por parte dos profissionais em elaborar 

um plano de cuidados, que denote 

intervenções precisas e claras para 

cada cliente, podendo traçar metas e 

alcançar os objetivos esperados e 

tendo apoio da própria família. É 

necessário que os profissionais de 

saúde se aprofundem em todos os 

aspectos que envolvam a temática da 

obesidade para que as intervenções 

possam ser mais efetivas e 

duradouras, atuando de forma 

profilática, no sentido de evitar o 

desenvolvimento de todos os efeitos 

adversos da obesidade na saúde dos 

indivíduos. 

 

3.6 TRATAMENTO DA OBESIDADE 

INFANTIL 

 

Na infância, o tratamento da 

obesidade pode ser ainda mais difícil 

do que na fase adulta, pois está 

relacionado a mudanças de hábitos e 

à disponibilidade dos pais, além de 

estar ligado a uma falta de 

entendimento da criança quanto aos 

danos da doença. (MELLO; LUFT; 

MEYER, 2004) 

Para iniciar o tratamento da 

obesidade infantil, é muito importante 

dispor de uma equipe multiprofissional. 

E, devido ao fato de o tratamento ser 

longo, torna-se desejável que o 

relacionamento da equipe com o 

paciente seja integrado. (SILVA; 

COSTA; RIBEIRO, 2008) 

Os pilares fundamentais para o 

tratamento da obesidade infantil são 

as modificações no comportamento e 

nos hábitos de vida (tanto da criança 

quanto, se possível, da família), que 

incluem mudanças nos planos 

alimentar e rotina de atividade física 

(PETROSKI; SOARES, 2003). Em 

função do crescimento, não se aplicam 

dietas restritivas para a criança, pois 

os níveis de vitamina e os 

micronutrientes ficam 

demasiadamente reduzidos, levando a 

prejuízos no desenvolvimento físico e 

mental. (SILVA; COSTA; RIBEIRO, 

2008) 

Muitos estudiosos alertam para 

o fato de o tratamento da obesidade 

infantil acontecer em conjunto, com 

todos os membros da família 

participando do processo. Os pais 

devem ser encorajados a ter uma 
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alimentação saudável, com horários 

regulares e lugares certos para 

alimentarem-se (MELLO; LUFT; 

MEYER, 2004). Isso porque as 

crianças seguem padrões paternos; 

logo, não havendo prática correta dos 

pais, um insucesso do tratamento para 

os filhos já é previsto. (SILVA, COSTA; 

RIBEIRO, 2008) 

Para combater a obesidade 

infantil, existe um consenso entre os 

especialistas da área que incluem a 

mudança de comportamento e dieta 

equilibrada sem grandes restrições 

alimentares e combinada com 

exercícios físicos diários (PETROSKI; 

SOARES, 2003). Sobre a prática de 

esportes, pontua-se que a criança 

obesa é pouco hábil e desmotivada em 

suas atividades, uma vez que o 

excesso de peso incomoda e gera 

ociosidade. (SIMÕES; MENESES, 

2007) 

Nesse contexto, devem-se ter 

ideias criativas para aumentar a 

atividade física, como: descer escadas 

do edifício onde mora; jogar bola; pular 

corda; caminhar na quadra; além de 

ajudar nas lidas domésticas (SILVA; 

COSTA; RIBEIRO, 2008). O fato de 

mudar de atividade, mesmo que ela 

ainda seja secundária, já ocasiona 

aumento de gasto energético e, 

especialmente, mudança de 

comportamento – de não ficar inerte 

por horas, em uma só atividade 

secundária, como se fosse um vício 

(MELLO; LUFT; MEYER, 2004). Fala-

se, dessa forma, de mudança no estilo 

de vida de estático para ativo. 

(PETROSKI; SOARES, 2003). 

Em relação à dieta, alguns 

autores concordam com a ideia de se 

evitar o uso desse termo (“dieta”), pois 

ele, por si só, assusta e intimida a 

criança e sua família (ACCIOLY; 

SAUNDERS; LACERDA, 1998). Ao 

contrário, devem ser sugeridas 

modificações alimentares flexíveis e 

que atendam às necessidades 

nutricionais da criança. A orientação 

dietética pode ser feita de forma a 

proporcionar os seguintes elementos: 

perda de peso controlada; crescimento 

e desenvolvimento normais da criança; 

macro e micronutrientes em proporção 

adequada; e manutenção dos hábitos 

alimentares corretos e modificação dos 

inadequados. (ESCRIVÃO et al., 2009) 

 

3.7 O PAPEL DO ENFERMEIRO 

DIANTE DA CRIANÇA OBESA 
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A ação educativa é um 

processo que tem como objetivo 

capacitar indivíduos e/ou grupos para 

assumir ou ajudar na melhoria das 

condições de saúde da população. 

Trata-se de uma atitude importante, 

pois se baseia no desenvolvimento da 

consciência crítica das causas, dos 

problemas e das ações necessárias 

para a promoção da saúde e do bem-

estar coletivo.  

Os profissionais que desejam 

adotar ações educativas não devem 

desconsiderar a realidade do público 

atendido, na tentativa de alcançar 

consideráveis mudanças nos hábitos e 

no estilo de vida dos indivíduos 

(LUGÃO et al., 2010). Além disso, é 

necessário que se transmita 

conhecimento através de um 

mecanismo de comunicação que 

facilite a compreensão e estimule a 

prática, uma reflexão crítica do 

indivíduo, do grupo e da equipe de 

saúde. (MELLO; LUFT; MEYER, 2004)  

Torna-se imprescindível que o 

enfermeiro elabore, através da 

educação em saúde, estratégias que 

possam instruir a população da 

importância de se obter uma qualidade 

de vida melhor. Quando se trata do 

cuidar em enfermagem, a relação 

educativa está sempre presente: o 

enfermeiro deve sair de uma visão 

meramente técnica e funcional, 

submissa ao poder biomédico, e 

atentar-se para aquilo que o paciente 

diz. (LUGÃO et al., 2010) 

Algumas ações educativas que 

o enfermeiro pode adotar visando à 

melhoria das condições de vida da 

população assistida por ele são: 

orientar sobre a importância de uma 

alimentação saudável e como se 

prevenir do excesso de peso; realizar 

ações de vigilância nutricional; 

acompanhar as ações dos auxiliares 

de enfermagem e dos agentes 

comunitários; realizar consulta de 

enfermagem; solicitar exames 

complementares; aferir os dados 

antropométricos de peso e altura; 

avaliar os casos de riscos e, quando 

for necessário, buscar o apoio 

especializado; e utilizar o serviço de 

nutrição, o clínico ou outros 

profissionais. (BRASIL, 2006) 

Os profissionais de saúde 

devem ainda identificar os riscos aos 

quais a população está exposta; eleger 

a família  e o seu espaço social como 

núcleo básico de abordagem  no 

atendimento à saúde; humanizar as 

práticas de saúde  através do 
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estabelecimento de vínculo com a 

população; proporcionar parcerias 

através do desenvolvimento de ações 

intersetoriais; contribuir para a 

democratização do  conhecimento do 

processo saúde/doença, da 

organização dos serviços e da 

produção social da saúde; fazer com 

que  a saúde seja reconhecida como 

um direito de cidadania e como 

expressão da qualidade de vida.  

Portanto, estimular a 

organização da comunidade para o 

efetivo exercício do controle social à 

educação em saúde passa a ser um 

instrumento de participação popular 

nos serviços de saúde e, ao mesmo 

tempo, de aprofundamento da 

intervenção da ciência na vida 

cotidiana das famílias e na sociedade. 

(JESUS et al., 2008)  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Através deste trabalho de 

revisão bibliográfica, pôde-se perceber 

que a obesidade infantil é uma 

enfermidade multicausal, além de ser 

uma das patologias nutricionais que 

mais tem apresentado aumento de 

prevalência. 

O excesso de peso corporal, 

que surge na infância e na 

adolescência, pode desencadear o 

aparecimento de diversas patologias, o 

que pode afetar a criança até mesmo 

em âmbito social. 

Para o tratamento da obesidade 

infantil, faz-se necessário o 

acompanhamento da criança por uma 

equipe multiprofissional e um 

programa de reeducação alimentar, 

somados ao aumento de atividades 

físicas. Contudo, a prevenção é o 

melhor caminho, principalmente 

através da ingestão de alimentos 

saudáveis e em quantidades 

moderadas.  

Vale ressaltar que, na jornada 

de redução de peso e/ou de prevenção 

da obesidade, os enfermeiros podem 

atingir resultados mais otimistas, pois 

possuem ligação com a comunidade e 

com a família assistida. 

Como a obesidade infantil é um 

assunto interessante e desafiador, 

quanto mais estudos forem realizados, 

melhor será a compreensão desse 

problema de saúde pública. Assim, 

será possível intervir precocemente e 

prevenir o surgimento de uma 

população adulta obesa. 
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CHILDHOOD OBESITY: a worldwide epidemic 

 

ABSTRACT 

 

This article works with literature revision on childhood obesity, a topic that has called attention to many 
researchers since overweight usually extends into adulthood and can lead to various other diseases 
amongst those individuals, such as diabetes mellitus, hypertension, and problems related to 
respiratory and psychological disorders. This article reinforces the importance of the nurse as an 
agent that can detect deviations evident in the growth and normal development of children, becoming 
a professional aid to the prevention of obesity through actions that promote health and, consequently, 
decrease sedentary lifestyle. The conclusion reached is that childhood obesity can be prevented with 
simple education, departing from, in particular, the guidance provided by health professionals, 
especially nurses who inform the importance of life style changes and educating children on the 
importance of creating a habit of exercising. 
 
Keywords : Childhood obesity. Sedentary lifestyle. Educational activities. Nurses. 
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