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RESUMO

Introdução: A obesidade infantil hodiernamente caracteriza-se como uma epidemia,
tornando-se um grande desafio à saúde pública. Seu combate pode evitar que na vida adulta
haja o surgimento de outras doenças crônicas, como dislipidemias e diabetes. Sendo assim, é
imprescindível analisar as causas e consequências da obesidade infantil, para uma visão ampla
dessa problemática como um todo. Metodologia: A realização das buscas foram efetuadas em
setembro de 2020 e utilizou-se a base de dados Scielo, com o recorte temporal de 2012 a
2018, o descritor “obesidade infantil” e o idioma “português” e "inglês" como filtro. A busca
retornou o total de 116 resultados, dos quais foram analisados pelo título. Por fim, foram lidos
e selecionados 9 artigos. Resultados e Discussão: A obesidade é uma doença de causas
multifatoriais que envolvem características genéticos, metabólicas, ambientais, nutricionais e
psicossociais que podem interagir e levar a um balanço calórico positivo. Como
consequência do excesso de peso, a obesidade está associada a fatores de risco cardiovascular
e distúrbios metabólicos, que podem estar presentes na infância. A obesidade também pode
aumentar os riscos de patologias biliares e diversos tipos de câncer. Além disso, problemas
psicológicos também são comuns, inclusive transtornos como a depressão, baixo autoestima,
ansiedade e dificuldades em se ajustar socialmente. Conclusões: Diversas causas, até mesmo
desde a vida intrauterina, contribuem para o surgimento dessa doença, sendo preciso
conhecê-las para que se possa combatê-las. Além disso, torna-se claro que a obesidade
pediátrica possui sérias consequências, que afetam um amplo espectro da vida dessas
crianças.
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ABSTRACT

Introduction: Childhood obesity today is characterized as an epidemic, becoming a major
public health challenge. Combating it can prevent other chronic diseases from appearing in
adulthood, such as dyslipidemia and diabetes. Therefore, it is essential to analyze the causes
and consequences of childhood obesity, for a broad view of this problem as a whole.
Methodology: The searches were carried out in September 2020 and the Scielo database
was used, with the time frame from 2012 to 2018, the descriptor “childhood obesity” and
the language “Portuguese” and "English" as a filter. The search returned a total of 116
results, of which were analyzed by title. Finally, 9 articles were read and selected. Results
and Discussion: Obesity is a disease of multifactorial causes that involve genetic,
metabolic, environmental, nutritional and psychosocial characteristics that can interact and
lead to a positive calorie balance. As a consequence of being overweight, obesity is
associated with cardiovascular risk factors and metabolic disorders, which may be present
in childhood. Obesity can also increase the risks of biliary pathologies and different types
of cancer. In addition, psychological problems are also common, including disorders such
as depression, low self-esteem, anxiety and difficulties in adjusting socially. Conclusions:
Several causes, even since intrauterine life, contribute to the onset of this disease, and it is
necessary to know them in order to fight them. In addition, it is clear that pediatric obesity
has serious consequences, affecting a wide spectrum of these children's lives.
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1. INTRODUÇÃO

O excesso de peso é expressado pelo desequilíbrio entre a ingesta e o uso de calorias

pelo organismo humano e se reflete no aumento do peso corporal através do aumento da

massa adiposa, o que pode acarretar em vários agravos à saúde. A obesidade infantil

hodiernamente caracteriza-se como uma epidemia, tornando-se um grande desafio à saúde

pública. Seu combate pode evitar que tanto na infância quanto na vida adulta haja o

surgimento de outras doenças crônicas, como dislipidemias e diabetes, por exemplo

(SANTOS et al., 2017).

O crescimento da criança desde a vida intrauterina é influenciado por muitos fatores,

principalmente pela nutrição materna e pelo estado nutricional dos primeiros anos de vida,

que podem ter ação na programação do metabolismo, potencializando o risco de doenças

crônicas (LOURENCO et al., 2018).

Os dois primeiros anos de vida, juntamente com o período gestacional,

constituem-ses importantes fases da vida do indivíduo, pois são fundamentais para o

controle e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, ressaltando-se o risco de

obesidade em curto, médio e longo prazos (LOURENCO et al., 2018).

A infância é a fase mais importante para a formação dos hábitos que o indivíduo terá



durante toda a vida, portanto, os pais possuem papel essencial no estilo de vida que será

adotado pela criança, já que eles são responsáveis por disponibilizar alimentos nutritivos,

orientar sobre uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas (PAIVA et.al,

2018).

Todavia, o hábito de consumir alimentos ricos em açúcares e gorduras saturadas está

crescendo na população em geral, em razão da falta de tempo e da praticidade. As

mudanças demográficas e econômicas também impulsionam um ambiente propício ao

ganho de peso e obesidade, causando influência no sedentarismo das crianças, que deixam

de praticar brincadeiras que permitiam que elas se exercitassem (PAIVA et.al, 2018).

Diversos estudos corroboram que a obesidade durante a infância aumenta as chances

de desenvolver a obesidade na vida adulta se não for tratada, contribuindo com os riscos

aumentados no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Fatores como diminuição de

nutrientes, herança genética, sedentarismo associado as novas tecnologias e aumento de

porções diárias alimentares são considerados fatores de risco para a doença. A rotina e a

estrutura familiar também modificaram, assim como a oferta crescente de produtos

alimentícios que visam à praticidade em resposta a um estilo de vida moderno, o que

torna-se mais um agravante à doença (PAIVA et.al, 2018).

Sendo assim, é imprescindível realizar uma análise multifatorial que englobe as

diversas causas e consequências da obesidade infantil, para que se possa obter uma visão

ampla dessa problemática como um todo.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, um estudo cujo objeitvo é

reunir um conjunto de informações sobre um determinado fenômeno, de modo completo e

imparcial.

A realização das buscas foram efetuadas em setembro de 2020 e utilizou-se a base de

dados Scielo, com o recorte temporal de 2012 a 2018, o descritor “obesidade infantil” e o

idioma “português” e "inglês" como filtro. A busca retornou o total de 116 resultados, dos

quais foram analisados pelo título, sendo selecionados criteriosamente os artigos que mais se

adequavam em relação às causas e consequências da obesidade infantil. Por fim, após uma

leitura sistematizada, foram selecionados 9 artigos para comporem o desenvolvimento do

trabalho.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A obesidade é uma doença com causas multifatoriais que envolvem características

genéticas, metabólicas, ambientais, nutricionais e psicossociais que podem interagir e levar

a um balanço calórico positivo. Acredita-se que as causas exógenas representam 95% dos

casos mundiais de obesidade, sendo as principais: a mudança do estilo de vida ativa para a

sedentária, maior disponibilidade e ingestão de alimentos ricos em carboidratos e açúcares e

o aumento das porções (SANTOS et al., 2017).

Outros fatores sendo estudados atualmente são: nível socioeconômico, obesidade dos

pais, comportamento familiar e falta de percepção da família em relação ao sobrepeso da

criança. Há grandes implicações do papel familiar na obesidade das crianças, especialmente

no papel das mães (SANTOS et al., 2017).

O reconhecimento do excesso de peso nos filhos pode ser o requisito necessário para

procurar ajuda de um profissional da saúde e promover uma melhora na adesão ao

tratamento. Porém, a percepção familiar distorcida faz com que o excesso de peso seja

entendido como normal e até desejável, impossibilitando tal ajuda, pois os responsáveis

preferem que a criança seja mais gordinha para aguentar possíveis doenças, sendo maior a

preocupação com a magreza, já que está associada com problemas de saúde (SANTOS et

al., 2017).

Além disso, a presença de equipamentos eletrônicos como TV, computador e

videogame no quarto das crianças, também são extremamente prevalentes durante a infância e

pode estar associado com riscos à saúde, pois predispõem hábitos de vida sedentários. No

Brasil e em outros países, as diretrizes de saúde pública recomendam a minimização da

quantidade de tempo gasto pelas crianças em comportamento sedentário, durante períodos

prolongados (FERRARI et al., 2015).

Como consequência do excesso de peso, a obesidade abdominal provocada pelo

acúmulo de gordura na região do abdîmen, está relacionada com fatores de risco

cardiovascular e distúrbios metabólicos, que podem estar presentes desde a infância

(MELZER et al., 2015).

Outro fator de risco cardiovascular muito importante é a presença de diabetes mellitus,

que é ocasionada pela obesidade em razão do acúmulo de lipídios nas células provocarem

uma inflamação, tornando-as resistentes à insulina, o que caracteriza a diabetes tipo II. Tal

quadro é extremamente preocupante, visto que ultimamente a diabetes tem aumentado na

população jovem. A maioria dos indivíduos estudados apresentavam péssimo controle



glicêmico e estes resultados demonstram que é necessário maior controle das anormalidades

metabólicas para reduzir o risco de lesões microvasculares e doenças cardiovasculares

(AZEVEDO; BRITO, 2012).

Sendo um problema de saúde pública, a obesidade também pode aumentar os riscos de

patologias biliares e diversos tipos de câncer. Além disso, problemas psicológicos também são

comuns, inclusive transtornos como a depressão, baixo autoestima, ansiedade e dificuldades

em se ajustar socialmente (RENTZ-FERNANDES et al., 2017).

Já nos primeiros anos da escola surgem angústias e sofrimentos com a discriminação

social e bullying feito pelos colegas. As crianças obesas tornam-se alvo de chacotas no

ambiente escolar e reclamam de serem discriminadas, inclusive pelos professores. Sentindo a

hostilidade, muitas crianças desenvolvem um comportamento agressivo, o que faz com que

elas sejam ainda mais rejeitadas. No entanto, outras crianças preferem se isolar em atividades

solitárias, embora o sentimento real seja de fragilidade e dependência afetiva (ANDRADE;

MORAES; ANCONA-LOPEZ, 2014).

Humilhadas, perdem sua autoestima e podem começar agredir a si mesmas ou até

mesmo os demais. Em qualquer um dos casos, reagindo com agressividade ou isolando-se, a

criança está presa em um círculo vicioso de ansiedade, agressividade, rejeição social e

isolamento, o que as predispõe a adotar hábitos como o sedentarismo e exagero alimentar. Na

busca por tratamento, a criança não conseguirá enfrentar todos esses problemas sozinha, se

não houver a colaboração da família (ANDRADE; MORAES; ANCONA-LOPEZ, 2014).

Como percebido, as doenças da vida moderna vêm atingindo as crianças de uma

maneira extremamente preocupante. A obesidade é acompanhada pelo aumento de fatores de

risco cardiovasculares, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A composição corporal

é o maior determinante da pressão arterial em crianças e adolescentes. Por isso, os valores de

pressão arterial são ajustados para sexo, idade e altura (AZEVEDO; BRITO, 2012). Níveis

pressóricos elevados em crianças preveem hipertensão arterial no adulto e contribuem para a

ocorrência de problemas cardiovasculares. Assim, é imprescindível a identificação e o

tratamento precoce da hipertensão na infância, para realizar a prevenção contra possíveis

desfechos adversos no futuro (MORAES et al., 2014).

As consequências da obesidade infantil podem ser vistas em um amplo espectro de

malefícios à saúde dos indivíduos, tanto na própria infância quanto na fase adulta. Assim

como a obesidade infantil, a síndrome metabólica também vem aumentando sua prevalência

nos jovens. O grande impasse ao lidar com a síndrome metabólica em jovens e crianças é na

realização do diagnóstico, haja vista que ainda não existem critérios ou definições específicas



para identificá-la em crianças. Embora nos dias hodiernos também não exista um padrão

exato para a circunferência abdominal em crianças, esta medida é fundamental para a

determinação da síndrome metabólica na população infanto-juvenil (AZEVEDO; BRITO,

2012).

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) também é uma das

consequências hepáticas da obesidade. Sua prevalência está relacionada com a síndrome

metabólica e está crescendo bastante em crianças e adolescentes. Por se tratar de uma doença

com evolução lenta e a presença de poucos sintomas, suas consequências em uma população

com tão tenra idade podem ser catastróficas, como a evolução para cirrose seguida de morte

(AZEVEDO; BRITO, 2012).

A escolha de alimentos pobres do ponto de vista nutricional, além de ocasionar o

ganho de peso, também implica um quadro sério de deficiências nutricionais. No entanto,

como demonstrado, os maus hábitos alimentares adotados pelas crianças e adolescentes têm

consequências que vão muito além da obesidade, refletindo em aspectos que os acompanham

em diversas situações ao longo da vida (AZEVEDO; BRITO, 2012).

4. CONCLUSÕES

É evidente que o surgimento da obesidade em crianças é um grave problema de saúde,

com implicações a curto, médio e longo prazo. Diversas causas, até mesmo desde a vida

intrauterina, contribuem para o surgimento dessa doença, sendo preciso conhecê-las para que

se possa combatê-las, principalmente pelo fato dos hábitos da vida moderna interferirem no

surgimento da obesidade. Além disso, torna-se claro que a obesidade pediátrica possui sérias

consequências, que afetam um amplo espectro da vida dessas crianças, impactando em

aspectos físicos, psicológicos e sociais, perdurando até a vida adulta.
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